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Tečku za jezdeckou sezonou
2018 udělal již tradiční
GalavečerČeskéjezdecké
federace. Sportovci odložili
jezdecké úbory a v plesových
róbách dorazili do Národního
domu na pražských
Vinohradech, kde se v sobotu
26. ledna rozdávaly tituly
nejlepším jezdcům a koním
v jednotlivých disciplínách.

Vreiningu
triumfoval podle
očekávání Lukáš

Brůček, jenž
se sta I v roce
2018 českým

šampionem už
potřetí v řadě.
V mládežnické

kategorii
se umístila Radka

Paverová a mezi
amatéry slavila

Martina Lissová.

Během galavečera byla odtaj-
něna jména nejlepších jezdců
a koní nominovaných v jed-
notlivých věkových kate-
goriích v parkuru, drezuře

včetně paradrezury, vytrvalosti, spřežení,
všestrannosti, reiningu, voltiži a paravoltí-
ži. "Jsem ráda, že se nám z této akce po-
dařilo vybudovat krásnou tradici. Jezdci
i fanoušci našeho 'sportu napříč discip-
línami mají unikátní možnost setkat se
zase trochu jinak než na kolbištích při
závodech. Každý rok si společně připomí-
náme největší úspěchy uplynulého roku,
kterých bylo opravdu hodně," nechala se
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slyšet prezidentka České jezdecké federace
a bývalá závodnice Olga Plachá, jež s hr-
dostí v hlase oznámila, že Praha bude letos
na podzim již podruhé v řadě hostit elitní
světové závody Global Champions Prague
PlayOffs, kde se představí jezdecká špička.

NA PRAVÉM MíSTĚ
Slavnostním ceremoniálem tradičně-
provázela moderátorská dvojice Jolana
Voldánová a Aleš Suchánek. A výběr
těchto jmen rozhodně nebyl náhodný.
Sympatická hlasatelka, kterou známe
především z televize, totiž nenížádnýrn
jezdeckým nováčkem. Avšak jak přizná-
vá, začátky byly těžké. "Koně mám moc
ráda, i když z mé strany je vůči nim do
jisté míry respekt. Při své první zkuše-
nosti s nimi jsem nezačala moc šťastně.
Někdy v 90. letech jsem navštívila jistý
ranč se záměrem, že bych se tam ráda
naučila jezdit. Odpověděli mi, že to není
problém, a posadili mě hned na jednu
klisnu, s níž mě vyslali s doprovodem do
polí. Kůň mě samozřejmě vůbec nepo-
slouchal, a když nacválala dívka, která
se mnou jela na druhém koni, moje klis-
na okamžitě nacválala také. Tak jsem
začala hned napoprvé cvalem. Naštěstí
musím konstatovat, že jsem ještě nikdy
z koně nespadla. Respekt mi ale zůstá-
vá," prozradila. .,.- -pes-
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SLavnostní předávání cen.
Galavečera České jezdecké
asociace se účastnily předni
postavy tohoto sportu.

Česl~ýmjezdcům
se daří a.vyhlížejí
olympiádu

.'.. "' ...- o
ČESKÉ JEZDECJví MÁ ZA SEBOU VELEÚSPĚŠNÝ ROK.
V pRAZE SE KONALA VRCHOLNÁ AKCE', TUZEMŠTí JEZDCI
BODOVALI VE SVÝCH K·ATEGORlíCH A PŘíŠTí ROK BY SE
NA OLYMPIJSKÉ HRYV TOKIU MOHL POPRVÉ V HISTORII

c
PROBOJOVAT KOMPLETNí ČESKÝ TÝM.
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CENA PRO KELLNEROVOU
Jezdcem roku 2018 v kategorii
skoků byla zvolena Anna Kell-
nerová. Členka Czech Equestrian
Teamu má za sebou úspěšný
rok. Vrámci Global Champions

r
Velká naděje. Jedno z oceněni
si na dálku převzala i nejlepši
česká jezdkyně současnosti
Anna Kellnerová
J.
Trofej i za organizaci. Prezidentka
České jezdecké federace Olga
Plachá a ocenéný Jan Andrlik.

Našezemě má šanci na velký
úspěch, věří Olga Plachá,

prezidentka České jezdecké fe-
derace. Na největší sportovní
svátek by mohl projít kvalifi-
kaci celý český tým. "Všichni
víme, jak těžké je mít načasova-
nou formu celého týmu na mo-
ment, kdy se jede kvalifikační
závod. Vše musí klapnout do
nejmenších detailů. Věřím,
že všichni pro postup udělají
maximum. Sice nevíme, kde se
kvalifikace bude konat, ale vě-
říme, že bude úspěšnější než ta
minulá," uvedla Plachá při slav-
nostním ceremoniálu v Ná-
rodním domě na pražských
Vinohradech. Připomněla tím
čtyři roky starou situaci, kdy
Češi skončili na prvním nepo-
stupovém místě.

HVĚZDY V SEDLE

League byla součástí dvojice, která vyhrála sou-
těž v Miami a v Londýně byla třetí. Vefinálovém
klání Prague PlayOffs patřila k nejvýraznějším
tvářím týmu Prague Lions.

Kellnerová, zřejmě největší naděje českého
parkurového závodění, se galavečera nemohla
zúčastnit osobně, protože byla na závodech ve
Spojených arabských emirátech. Přítomné tedy
pozdravila prostřednictvím videa. "Chtěla bych
alespoň touto cestou poděkovat Jezdecké skoko-
vé komisi za udělení ceny pro jezdce roku 2018.
Ataké poděkovat všem fanouškům, kteří podpo-
rují nejen mě, ale i celý Czech Equestrian Team.
Doufám, že tento rok se nám bude nadále dařit."

Vevytrvalostní kategorii si cenu pro jezdce
roku mezi seniory odnesla Lucie Škábová. Disci-
plínu voltiž, často označovanou jako gymnasti-
ku na koni, opanoval Jan Hablovič. Nejvšestran-
nějším jezdcem byl vyhlášen Miloslav Příhoda
a královnou drezury se stala Tereza Hábová.

AKCE ROKU
Hlavní událostí letošní sportovní sezony se pro
Českou republiku stalo jednoznačně prosinco-
vé pořádání Prague PlayOffs. Velkolepé finále
světové parkurové série přilákalo do vysočanské
O2 areny více než třicet tisíc fanoušků. Atmosfé-
ru v hale si na konci loňského roku pochvalovali
jezdci i příznivci parkurového skákání v ocho-
zech. A právě za přípravu a organizaci jezdecké-
ho svátku v hlavním městě byl Výroční cenou
prezídentky České jezdecké federace oceněn ve-
doucí organizačního výboru Jan Andrlík. O
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CíSLATÝDNE

7000
trestných činů skrze inter-
net bylo zaznamenáno loni;
kriminalita tohoto druhu se

. zvýšila za posledních sedm
let o 400 procent.

47000
pojištěnců České průmyslové
zdravotní pojišťovny (ČPZP)
se v loňském roce léčilos on-
kologickýmonemocněním -
na jejich potřeby vydalaČPZP
2,3miliardykorun.

73000000
osob letos získá humanitár-
ní podporu UNICEF(Dětský
fond OSN); pomoc ve výši
3,9miliardydolarů bude smě-
řovat do 59 zemí světa.

365700000000·Kč
představuje zisk Facebooku
v posledním čtvrtletí loňské-
ho roku.

CITÁT TÝDNE
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Ministr dopravy Dan tok
vystavil policii letmý účet.
Vyšle směr nábřeží Ludvíka
Svobody prezident Policie ČR
Jan !;vejdar ke smírú holubici,

'S nebo postaví k výjezdu
l5. z ministerstva dopravy
~ policisty?

6

Čeští jezdci
opět "na koni"

Tečku za jezdeckou sezonou 2018 udělal GALAVEČER ČESKÉ
JEZDECKÉ FEDERACE. Sportovci odložili otěže a zamířili
do Národního domu v Praze na Vinohradech, kde se v sobotu 26. ledna
rozdávaly tituly; a to nejlepším jezdcům i koním v jednotlivých disciplinách.

Během galavečera byla zveřejněna jména
nejlepších jezdců a koní, nominovaných
v jednotlivých věkových kategoriích

v parkuru, drezuře (včetně paradrezury), vytr-
valosti; spřežení, všestrannosti, reiningu, volti-
ži a paravoltiži.
"Jsem ráda, že se nám z této akce podaři-

lo vybudovat tradici. Jezdci i fanoušci toho-·
to sportu napříč disciplínami mají unikátní
možnost setkat se tu v jiné atmosféře než na
kolbištích při závodech. Vždy si připomíná-
me největší úspěchy uplynulého roku, jichž
bylo tentokrát opravdu hodně," řekla Olga

Plachá, prezidentka České jezdecké federace
a bývalá závodnice. Navíc hrdě oznámila, že
Praha bude letos na podzim podruhé v řadě
hostit elitní světové závody Global Champions .
Prague Playoffs, kde se představí jezdecká
špička.
Ceremoniálem provázela moderátorská dvo-

jice Jolana Voldánová a Aleš Suchánek. Mode-
rátorka sama není v koňském sedle nováčkem.
Přesto přiznává, že začátky byly těžké. "Koně
.mám moc ráda, a i když jsem z koně nikdy ne-
'spiirlla, z mé strany vůči nim vládne stále do
jis,té!ilíry respekt," prozradila. c



Vařte podle KristinuKloubkoué.
Velmi rychlé polévky



Během galavečera byla
odtajněna jména nej-
lepších jezdců a koní

nominovaných v jednotli-
vých věkových kategoriích
v parkuru, drezuře včetně
paradrezury, vytrvalosti,
spřežení, všestrannosti,
reiningu, voltiži a para-
voltiži. »Jsem ráda, že se
nám z této akce podařilo
vybudovat krásnou tradi-
ci. Jezdci i fanoušci našeho
sportu napříč disciplínami
mají unikátní možnost se-
tkat se zase trochu jinak
než na kolbištích při závo-
dech. Každý rok si společ-
ně připomínáme největší
úspěchy uplynulého roku,
kterých bylo opravdu hod-
ně," nechala se slyšet pre-
zidentka České jezdecké.fe-
derace a bývalá závodnice
Olga Plachá, jež s hrdostí

v hlase oznámi-
la, že Praha bude
letos na podzim
již podruhé v řadě
hostit elitní světo-
vé závody Global
Champions Prague
PlayOffs, kde se
představí jezdecká
špička.

Na pravém místě
Slavnostním ce-

remoniálem tra-
dičně provázela mode-
rátorská dvojice Jolana
Voldánová a Aleš Suchá-
nek. A výběr těchto jmen
rozhodně nebyl náhod-
ný. Sympatická hlasatel-
ka, kterou známe pře-
devším z televize, totiž
není žádným jezdeckým
nováčkem. Avšak jak při-
znává, začátky byly těžké.



"Koně mám moc ráda,
i když z mé strany je vůči
nim do jisté míry respekt.
Při své první zkušenosti
s nimi jsem nezačala úpl-
ně šťastně. Někdy v 90. le-
tech jsem navštívila jistý
ranč se záměrem, že bych
se tam ráda naučila jezdit.
Odpověděli mi, že to není
problém, a posadili mě na
jednu klisnu, s níž mě vy-
slali s doprovodem do polí.
Kůň mě samozřejmě vů-
bec neposlouchal, a když
nacválala dívka, která
se mnou jela na druhém
koni, moje klisna oka-
mžitě nacválala také. Tak
jsem začala hned napopr-
vé cvalem. Naštěstí musím
konstatovat, že jsem ještě
nikdy z koně nespadla. Re-
spekt mi ale zůstává," pro-
zradila.





Jezdectv~
v úspěch

.Na letní olympiádu v Tokiu by příští ro
vyrazit kompletní český jezdecký tým.
osobnosti tohoto sportu, které se pos
na slavnostním galavečeru.

PodleOlgy Plaché, prezidentky České
jezdecké federace, má naše země
šanci na velký úspěch. Na největší

sportovní svátek by mohl jet celý český
tým. "Všichni víme, jak těžké je mít nača-
sovanou formu celého týmu na moment,
kdy se jede kvalifikační závod. Vše musí
klapnout do nejmenších detailů. Věřím,
že všichni pro postup udělají maximum.
Sice nevíme, kde se kvalifikace bude ko-
nat, ale věříme, že bude úspěšnější než ta
minulá," uvedla Plachá v projevu při slav-
nostním ceremoniálu v Národním domě
na pražských Vinohradech. Připomněla
tím čtyři roky starou situaci, kde Češi
skončili na prvním nepostupovém místě.

Cena pro Kellnerovou
Jezdcem roku 2018 v kategorii skoků byla
zvolena Anna Kellnerová. Členka Czech
Equestrian Teamu má za sebou úspěšný
rok. V rámci Global Champions League
byla součástí dvojice, která vyhrála soutěž
v Miami a v Londýně byla třetí. Ve finálo-
vém klání Prague PlayOffs patřila k nej-
výraznějším tvářím týmu Prague Lions.

Kellnerová, zřejmě největší naděje čes-
kého parkurového závodění, se galave-
čera nemohla zúčastnit osobně, protože

byla na závodech ve _ e
emirátech. Přítomné ed; :.JU<AJ.n

Ve vytrvalostní kategorii s' cenu pro
jezdce roku mezi seniory odnesla Lucie
Škábová. Disciplínu voltiž, ča o ozna -o-
vanou jako gymnastiku na koni, opano-
val Jan Hablovič. Nejvšestrannějším jezd-
cem byl vyhlášen Miloslav Příhoda a krá-
lovnou drezury se stala Tereza Hábová.

Hlavní událostí letošní sportovní sezony
se pro Českou republiku stalo jednoznačně
prosincové pořádání Prague PlayOffs. Vel-
kolepé finále světové parkurové série přilá-
kalo do vysočanské O2 areny více než tři-
cet tisíc fanoušků. Atmosféru v hale si na
konci loňského roku pochvalovali jezdci
i příznivci parkurového skákáni v ocho-
zech. A právě za přípravu a organizaci jez-
deckého svátku v hlavním městě byl vý-
roční cenou prezidentky České jezdecké
federace oceněn vedoucí organizačního
výboru Jan Andrlík. ·red·.

POSTŘEHY SPORTOVNíHO SENIORA
BRAZíLIE UŽ ZA PENíZE
Víte, kdo byl nejčastější soupeř českého
a bývalého československého týmu při
jeho devíti účastech na mistrovství světa
ve fotbale? Jen zdatný znalec historie oka-
mžitě vyhrkne či pečlivě dopočítá, že Bra-
zílie. V kroni-
kách je uvedeno
pět soubojů, při-
čemž na MS 1938
ve Francii (opa-
kované čtvrtfi-
nále) a MS 1962
v Chile (základní
skupina a finále)
se tak přihodilo
dvakrát. Zbýva-
jící se váže k MS
1970 v Mexiku. Teprve za Brazílií stojí
v pořadí se třemi duely Německo a Itálie.

Rovněž poslední měření sil s jihoame-
rickým sokem se uskutečnilo na nejvyšší
úrovni, v roce 1997 v saúdskoarabském
Rijádu na Poháru FIFA, kam česká repre-
zentace pronikla jako vicemistr Evropy
místo kontinentálního vítěze Německa. Ji-
nak řečeno, všem těmto střetům předchá-
zela úspěšná kvalifikace na vrcholný tur-
naj. A teprve pak mohla přijít Brazílie.

To už je bohužel pryč. Zatímco Brazílie
nechyběla ani na jednom z jedenadvaceti
mistrovství světa, český výběr se na něm
přestavil naposledy v roce 2006 v Ně-
mecku a na dalších třech chyběl. A na-
děje, že znovu bude patřit k elitě a snadno
si vydobude právo hrát s nejlepšími týmy
modré planety, není zrovna nejvyšší.

Fanoušek je nyní natěšen na požitek, že
bájná Brazílie, pětinásobný světový šarn-
pion, přijede na přátelský zápas do Česka
a hráči v kanárkově žluté barvě vyběh-
nou koncem března na stadiori v Edenu,
To se v naší vlasti přihodilo dosud jen
dvakrát, v roce 1956 v Praze na Stra-
hově a v roce 1968 v Bratislavě, neodmít-
neme-Ii společné dějiny se Slovenskem.

Nepůjde však už o uznání kvality čes-
kého fotbalu, ale jen o ryze komerční
záležitost. Za brazilský start musela
česká fotbalová asociace náležitě zapla-
tit, suma se přibližuje pětadvaceti mi-
lionům korun. Doba, kdy se reprezen-
tace probojovávala na vrcholné fotba-
lové akce nebo byla zvána na jihoame-
rická tumé a recipročně pak soupeři při-
létali do Evropy, je už dávno minulostí.

Utkání s Brazílií bude opět obrov-
ským svátkem, o tom není nejmenších
pochyb. Fakt, že jde o obchod, ho ni-
kterak nepokazí. Jinak by totiž přiví-
tat takový fotbalový pojem ani nešlo.

Stanislav Hrabě





S olečnost

T Nejlepší jezdci
v· v

Ceská jezdecká federace (CJF) rozdělila tituly pro nejlepší jezd-
ce a koně roku 2018. Během galavečera v Národním domě na

pražských Vinohradech uspěly například v kategorii reining Martina
Lissová (uprostřed) či Radka Paverová (vlevo). Předána byla také
výroční cena prezidentky ČJF Olgy Plaché, jež jako významný počin
jezdeckého sportu ocenila parkurovou show Prague PlayOffs.

T Žít zdravě

Generálním partnerem projektu Aktivně a zdravě, jenž podpo-
ruje zdravý životní styl Čechů, se stala Česká podnikatelská

pojišťovna. Účastníci programu mohou v mobilní nebo webové,
aplikaci využívat odborného poradenství nebo plnit výzvy v oblasti
pohybu, výživy či relaxace a soutěžit o zajímavé ceny. Na snímku
ambasadoří projektu: (zprava) Lukáš Krpálek, Patricie Solaříková,
Jitka Nováčková a generální feditel ČPP Jaroslav Besperát.

•. Studentská formule

~ Auto jako elektrárna ~
E

Vysoká škola Báňská v Os- ~
travě bude mít pro vě- .••

decké účely k dispozici vůz !
Hyundai KONA Electric. Uni- '"

~verzitnímu Centru ENET .po- -
může ve výzkumu chytrých ~
technologií, například při ť
testování možností využití 1
elektromobilu pro napájení ~
rodinného domu elektřinou. ~

N

Hyundai KONA Electric je ~
zcela elektrické kompaktní §~SUv. Disponuje motorem ..t

o výkonu 150 kW a nabízí ~
dojezd až 482 kilometrů.

Díla studentů strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni
a výsledky inovativního výzkumu Regionálního technolo-

gického institutu představil začátkem února plzeňský Techma-
nia Science Center. Proběhl například workshop výroby formu-
le a ukázka závodního vozu, který postavili posluchači fakulty
a pravidelně se s ním zúčastňují mezinárodní soutěže pěti set
technických uníverzi .Formula Student.
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