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Foto S. Polák
A. Opatrný (GRAND) zařídil pro ČR 19. místo ve finále Světového poháru v Las Vegas

J. Skřivan (LABE JAMES CAC LEASING) se vrátil na
čelo skokové špičky

Tak jako každý rok i letos v úvodu závěrečného čísla zpravodaje Jezdec bilancujeme uplynulou sezónu. Co tedy přinesl jezdecký rok
2003? Vedle dalších kvantitativních nárůstů množství startů, licentovaných koní apod., to určitě byl i další nárůst výkonnosti. Více jezdců
a koní skákalo výše, více jezdců a koní startovalo v zahraničí, více jezdců a koní se zúčastnilo evropských šampionátů.
Zahájili jsme více než skvěle a naši zástupci A. Opatrný a P. Doležal startovali na zámořském finále Světového poháru v Las Vegas. Již to
samo by bylo úspěchem a skutečnost, že jsme se díky A. Opatrnému dostali až do finále a zde získali 19. místo, pak předčila všechna očekávaní.
Potěšitelné je, že kvalitativní i kvantitativní nárůst výkonnosti se týkal především mladších jezdců, ale na druhé straně byl rok 2003 určitě
i rokem Jiřího Pecháčka, který je stále pevným pilířem naší jezdecké stavby. Z pohledu sportovní úspěšnosti ve skákání byl rok 2003
i rokem rodiny Papoušků, protože oba bratři Jiří i Kamil byli téměř u všeho důležitého, co se ve skokovém sportu dělo.
Rok 2003 však byl i rokem předolympijským. I když se o Aténách již mluví několik let, teprve termíny olympijských kvalifikací nám přiblížily OH 2004
skutečně na dohled. Přes všechny nárůsty se však české jezdectví, především v kontextu OH, stále ještě nemůže vymanit z krunýře minulých let.
Na jedné straně je velká touha českých jezdců po tom, aby se i pro Český olympijský výbor stalo jezdectví partnerem, na druhé straně jsou zde jasná
kriteria stanovená FEI. Jejich splnění není snadnou záležitostí jak z hledisek výkonnostních, tak ekonomických. Všeobecná nálada v české společnosti
stále ještě nedává jezdectví takovou váhu, kterou by si díky svým tradicím a v současnosti i zájmu veřejnosti a tudíž i donátorů, zasluhovalo. V konkurenci ostatních sportů tak jezdectví stále ještě těžko nalézá konkurunceschopnost, srovnatelnou s konkurenceschopností v jiných zemích. Pociťují to především špičkoví jezdci, kteří bohužel potřebují až nesmyslně silné ekonomické partnery. Olympijské ambice mají v současné době tři čeští jezdci, shodou okolností ze všech tří klasických sedlových disciplin. Přejme J. Hatlovi, A. Opatrnému i Š. Charvátové, aby jejich, a tím i naše, cesta do Atén byla
přeci jen úspěšná a aby se rok 2004 stal definitvně posledním rokem, kdy účast na olympiádě byla jenom snem.
(Pokračování na str. 2)
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Foto J. Bělohlav
J. Hatla zahájil spolupráci na nejvyšší úrovni v tréninkovém centru ve Velké Británii

ČR vstoupila do skupiny organizátorů evropských šampionátů

SPORT

REPORTÁŽE

(Dokončení ze str. 1)

J. Papoušek
v Drážďanech

Foto J. Štursa
I Š. Charvátová a CELBANT zkusí v roce 2004
splnit kvalifikační podmínky pro OH v Aténách

L. Jirgala pomýšlel při MS dvojspřeží
v Jardy i na medailové umístění

Rok 2003 byl u nás i rokem pony. Dětský sport na pony získal, po prvních krůčcích,
jasná kritéria a hlavně ukázal velkou životaschopnost. Své úspěchy slavili i jezdci spřežení.
Česká dvojspřeží se nenápadně probojovala mezi evropskou elitu a v šampionátovém
roce měla ČR téměř medailové ambice.
Pochopitelně nesmíme zapomenout na voltiž, která je tradičně výkonnostně vysoko
a jejichž zástupci i v roce 2003 prokázali, že patří do evropské první ligy.
V neposlední řadě byl pak rok 2003 i premiérovým rokem českého pořadatelství evropského šampionátu. V létě letošního roku se juniorská evropská military sjela do Pardubic.
Příjemné je konstatování, že to byla premiéra úspěšná a Česká republika opět zvýšila svoji
prestiž. Za to vše patří pořadatelům ještě jedna gratulace.
Z hlediska jezdeckého sportu se tedy dá říci, že rok 2003 byl velmi úspěšný a doufejme, že
stejný trend si české jezdectví zachová i v budoucnu. Za redakci Jezdce vám přeji vše nejlepCyril Neumann
ší a věřím, že i v roce 2004 budeme nositeli převážně příjemných zpráv.

Jezdeckých soutěží v Drážďanech, které
se konaly 5.-7. prosince, se původně měli
zúčastnit oba bratři Papouškové. Při treninkovém setkání všemilských jezdců však
došlo mezi polským trenérem H. Saskiewitzem a JK Všemily k dohodě, že K. Papoušek
bude i po uzávěrce přijat ke startu při CSI-W
Poznaň. Tak se do Drážďan vydal českou
reprezentaci zastupovat sám Jiří Papoušek
s koňmi GEMINI T a AMARCORD.
Z rozpisu třídenních závodů si stáj z jihočeského Srnína vybrala pro oba své koně
soutěže střední túry. Ta zahajovala 1. kvalifikací k nedělnímu finále do 140 cm na
čas. K soutěži nastoupilo 114! dvojic.
J. Papoušek však začal více než úspěšně
a po dvou bezchybných výkonech obsadil
v rozdělené soutěži do dvou oddělení na
GEMINI 2. a na AMARCORD 8. místo.
K nedělnímu finále, kam postupovala
nejlepší třicítka však byla potřeba i druhá
sobotní kvalifikace a tou již bylo klasické
těžké skákání S*. GEMINI T absolvovala
s chybou a umístila se na 24. místě. Snadno se tak do finále kvalifikovala. Mezi největší hvězdy turnaje v Drážďanech patřil
R. Tebbel a pak jezdecká rodina Nagell.
R Tebbel splnil roli favorita a v sedle
EMILY soutěž vyhrál. AMARCORD tolik
úspěšný nebyl a po třech chybách se
musel s nedělním vyvrcholením rozloučit.
GEMINI T v neděli korunovala své drážďanské vystoupení. Mezi nejlepšími 32
koňmi překonala obě části dvoufázového
skákání do 150 cm (S*) bezchybně a naše
dvojice skončila na 12. místě. Zvítězil
H. H. Engemann na HOLLYWOOD 19.

Fialka na volné noze
Po vzájemné dohodě se rozhodl D. Fialka
jezdící v uplynulých sezónách za stáj Supreme Opava ke dráze jezdce na „volné noze“.
Hlavním majitelem bude i nadále Stáj Supreme M. Ohnheisera, ale od sezóny 2004 bude
D. Fialka jezdit i koně dalších majitelů.

V sobotu 29. listopadu se v Jezdecké společnosti v Praze 9 ve Ctěnicích sešli bývalí členové JK Čs. Filmu, kteří zažili v tomto
významném pražském oddíle nejslavnější období šedesátých let. Téměř 40 přátel se sešlo v až neskutečně přátelské atmosféře
a mnozí se viděli po více než třiceti letech. Díky všem zúčastněným se do klubovny ve Ctěnicích vrátil duch „filmařské“ klubovny
z dávno zrušené jízdárny Za elektrárnou v Holešovicích a většina přítomných alespoň na chvíli omládla o desítky let.
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Polské miniturné
Z pohledu jezdeckých fanoušků se
mohlo zdát, že sportovní podzim již bude
méně zajímavý. Většina jezdců ohlásila
zimní přestávku a A. Opatrný ve stájích
P. Schockemöhleho je přeci jen, i když za
ČR, poněkud daleko.
Pak však přišla poslední letošní kvalifikace Světového poháru východní Evropy,
kterou uspořádali Poláci v Poznani. Na
programu byla ve dnech 5.-7. prosince.
Oproti ohlášené účasti na velikých evropských závodech musel A. Opatrný nechat
nové koně po náročné sezóně přeci jen
odpočinout a po krátké přestávce se CSI
v Poznani docela dobře hodilo. A. Opatrný
je navíc v centrální Evropě stále ve hře
o postup do milánského finále a tak
i z tohoto hlediska se ukázal start v Poznani jako důležitý. A tak i když celé stáje
v Mühlen propadly předaukčnímu šílenství
před tradiční prodejní akcí koní, A. Opatrný
se vydal do Polska zkomplikovat Polákům
cestu do Milána.
Nedávná spolupráce JK Všemily s polským trenérem Hubertem Saskiewitzem
navíc vyústila v účast i K. Papouška a tak
měla ČR v Polsku hned dva zástupce.

Velká cena pro ČR
A. Opatrný dorazil do Poznaně s koňmi
QUIFILIO a GRAND. K. Papoušek přivezl
tři koně, pro každou výkonnostní skupinu.
V mladých koních to byla ALEDA, do střední túry MAMA MIA a pro nejtěžší soutěž byl
připraven KODARCO.
Páteční program znamenal pro české
barvy velmi pěkné 5. místo, které získal
GRAND v hlavní páteční soutěži.
A. Opatrný měl s QUIFILIO jasně namířeno do Velké ceny. Jako jeden z prvé
desítky jezdců centrální Evropy Světového
poháru, měl v nedělním vyvrcholení závodů
místo zajištěno a tak si v sobotu skočil jen
pro forma několik skoků. GRAND měl
úplné volno.
K. Papoušek startoval ve všech úrovních. V sobotu si nejlépe vedl s MAMA
MIA, která se probojovala v soutěži do
140 cm do finále, ale nešťastné vybočení
na prvním skoku a následný pád
K. Papouška znamenalo vyřazení z bojů
o první pozice.
Neděle pak přinesla vyvrcholení v podobě výkonu A. Opatrného na QUIFILIO. Ti
nedali ve Velké ceně Poznaně nikomu
šanci a po nejrychlejším rozeskakování pěti
koní získali první místo. A. Opatrný si tak
připsal na své konto výrazný počet bodů
a snížil tak náskok Poláka G. Kubiaka. Za
ním se z centrální ligy umísti až na 5. místě
J. Zagor na VOLSWAGEN ELF.
K Papoušek absolvoval Velkou cenu se
čtyřmi chybami, ale zkrátka nepřišla ani
stáj ze Všemil. Udělal jim radost klisna
ALEDA. Ta se probojovala do finále mladých koní (130cm) a zde posdala velmi
dobrý výkon a K. Papoušek s ní skončil na
4. místě.
Závěrečné body o postup do finále Světového poháru v Miláně se budou rozdělovat na CSI-W Varšava na konci března.
Pochopitelně již nyní A. Opatrný deklaroval
svůj zájem, protože i v nových podmínkách
ve stáji p. Oniščenka a treninkovém centru
P. Schockemöhleho, je účast v Miláně
zcela zásadní.
Následující víkend se K. Papoušek přesunul do dalšího polského města a startoval při CSI Lešno, A. Opatrný měl úkol
výrazně obtížnější, protože jeho současný
majitel získal startovní pozice na CSI*** ve
Franfurtu.

CSI Lešno
Víkend od 12. do 14.
prosince
zastihnul
K. Papouška o několik km
blíže českým hranicím
v dalším polském městě
Lešně. Zde se k němu připojil i další všemilský jezdec M. Šlechta, který dorazil do Lešna se 7letou
A LADY. K soutěži mladých
koní přivezl K. Papouškovi
navíc VINEU, která vystřídala v Poznani úspěšnou
ALEDU.
Oba tito koně dokončili
prvé páteční kolo se třemi
chybami. V sobotu již došlo
k výraznému zlepšení a obě
absolvovaly se čtyřmi body.
V nedělním finále (130 cm)
pak M. Šlechta a A LADY
inkasovali opět 12 bodů. A. Opatrný - QUIFFILIO
K. Papoušek však byl opět
prve v S* absolvoval velmi dobře na
velmi úspěšný a po bezchybném základním
SEVEN UP a skončil pátý, když zvítězil
kole i rozeskakování skončil na 2. místě.
R. Tebbel s EMILY. Následovalo obtížné
K. Papoušek opět absolvoval všechny tři
S*** s QUIFFILIEM. V rozeskakování deseúrovně. Ve střední túře s MAMA MIA a KODARti bezchybných A. Opatrný nechyběl
CO skákal opět v nejtěžších soutěžích.
a nakonec z toho bylo 3. místo. Z prvenství
Dobře si vedla MAMA MIA. Ta byla nejprve
se radoval B. Nagel s DIABOLO DYSIEUX.
v pátek (do 135cm) s nulou patnáctá a v soboPátým parkurem bylo S*** se SEVEN
tu ve dvoufázovém skákání (130/140) po bezUP a 12 tr. bodů, ale hned další S*** na
chybném výkonu šestá. Pouze střední túra
měla tyto soutěže jako kvalifikace do finále.
QUIFFILIO znamenalo 10. příčku za jednu
MAMA MIA si tuto pozici vybojovala a ve finále
chybu. (1.- M. Ehning - SANDRO BOY).
skončila na 10. místě se 4 body.
Franfurtské vystoupení zakončil A. OpaKODARCO zahájil ve skoku do 140 cm se
trný dvěma 5. místy. Obě v sedle LAND4 body, v sobotu nestartoval a Velkou cenu
GOLD a v úrovni S*. Nejprve po bezchybLešna dokončil se dvěma chybami. O vítězství
ném výkonu s pátým časem, podruhé po
se rozeskakovalo pět koní a zvítězil Polák
rozeskakování s jednou chybou. Tuto souB. Goszcynski na DOUBLE TROUBLE X.
těž získal S. Pedersen na AGRIGENTO.
Podle posledních zpráv je možné, že dalším srovnáním se světovou špičkou bude
pro A. Opatrného vánoční CSI v Mechelen.

K. Papoušek - ALEDA

CSI*** Frankfurt
CSI Frankfurt (11.-14. prosince) znamenalo pro A. Opatrného první zásadní
úspěch v nové stáji. Se svým stájovým
kolegou O. Krašukem již vystupují jako tým
a tak A. Opatrný jezdil koně SEVEN UP,
kterého donedávna jezdil Krašuk a ten
naopak sedlal ADOLFA.
A. Opatrný však měl při CSI Dortmund
výrazně lepší bilanci. Startoval celkově
v osmi soutěžích úrovně S* až S***
a z těchto osmi startů vytěžil pět umístění.
Zahajoval SEVEN UP v S* a 4 body stačily jen na 21. příčku. Následovala soutěž
S*** na QUIFFILIO a 12 bodů (44.).
Pak se již ale začalo skutečně dařit. Nej-
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Výrazného uznání se dostalo našemu přednímu hipologovi Norbertu Zálišovi, když jeho knihu Jezdectví pro
vzdělance vydalo prestižní německé
nakladatelství Olms. Kniha vyšla nákladem 2 000 ks a je doplněna autorovými
fotografiemi.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Finále Konrád Cup
Poslední setkání jezdců na pony roku
2003 s názvem Ponyfestival se konalo ve
dnech 13.-14. prosince v Praze na Císařském ostrově. Na programu bylo finále seriálu s názvem Konrád Cup. O postup do
této, nejen na pony nevídaně štědře dotované soutěže, bojovali jezdci na pony po celý
rok. Celkem šestkrát se v roce 2003 konal
Ponyfestival. Každý kdo se chtěl zúčastnit
14. prosince finálového vyvrcholení (do 110
cm) o 100 000,- Kč musel v průběhu roku
dokončit minimálně čtyři finálové kvalifikace. Celkově se takových dvojic našlo sedm.
Pořadatelé navíc udělili dvě divoké karty
a tak se o osm peněžitých cen (30 000,- pro
vítěze) zúčastnilo devět jezdců.
Nedělnímu finále předcházel bohatý

Foto D. Heřmánková

Podzim v Herouticich
Halové závody
Necelý týden po finále Pony ligy 2003
ožila jezdecká hala v Herouticích znovu,
tentokrát soutěžemi pro velké koně do 120
cm. Závodilo se v sedmi soutěžích, mezi
které byly vloženy dvě soutěže pro pony.
Nejvýraznějšími postavami závodů byli
Tomáš Kocián s koněm TOPIC z JO Slunečný dvůr, který zvítězil v soutěži -ZLa domácí Jana Perníčková. Ta závodila
v sedle šesti koní, ve všech soutěžích se
umístila do třetího místa a nakonec po
napínavém boji zvítězila s koněm CARDIFF v hlavní soutěži - stupňované obtížnosti do 120 cm se žolíkem. Na druhém
a třetím místě se umístil právě Tomáš Kocián s koňmi TOPIC a MURPHY.

dvoudenní program. V sobotu byly na programu drezúrní i skokové soutěže i drezurní
a skokové veřejné treninky. V drezurní soutěži dvou kol P5 se mezi devíti jezdci prosadila L. Langerová na PRETORIA ETAN
(Stáj Omega). Vyvrcholením soboty byl
dvoukolový handicap -Z+ZL-. Na startu bylo
22 dvojic a z vítězství se radovala A. Bačkovská na GLADIÁTOR (JK Všemily).
V neděli pokračoval program dvoukolovou soutěží -ZLPA a LPA-. Mezi 13 dvojicemi si nejlépe vedla S. Krčmářová na
LUCIE 1 z Fapaso Vysoká Libeň, následoval ještě jeden veřejný trenink a po něm již
očekávané finále Konrád Cup.
K vyvrcholení celoročního seriálu
nastoupilo devět dvojic. Finále mělo na
programu dvě kola.
V prvním do 100 cm
viděli diváci dva bezchybné výkony v podání
J. Perníčkové (SAYONARA) z Heroutic a L. Kraicové (SABINA) z JK Mělník. Druhé kolo (do
110cm) absolvovala bez
chyb pouze K. Mestenhauserová (COLIN) z JK
Mělník. Všechny tyto
jezdkyně měly z druhého
kola vždy pouze 4
tr.body a tak o umístění
rozhodoval součet časů
z obou kol. Těsně tak
zvítězila J. Perníčková
před K. Mestenhauserovou a L. Kraicovou.

Společenským večerem 15. listopadu
vyvrcholil seriál závodů Středomoravské
jezdecké ligy (SMJL). Místem konání byl
Kulturním klub Hulín a programem vyhlášení výsledků letošního seriálu 10-ti jezdeckých závodů SMJL. Pořadateli byly JK
Haná SCHPMT Kroměříž, SOŠ a SOU
Kroměříž, SZŠ Přerov, JO TJ Sokol Troubky, JO Henčlov, JK Sport Pravčice, JK
Holešovsko a JK při ZP Hvězdlice. Přes
200 hostů (mezi nimi zástupci všech 15-ti
členských klubů) sledovalo vyhlášení pěti
nejúspěšnějších jezdců z každé kategorie.
Letošního ročníku SMJL se zúčastnilo 75
soutěžících dvojic. V kategorii dětí startovalo pět jezdců a zvítězil Jan Malý na koni
MONTE. V kategorie juniorů byl nejlepší
Jiří Malý s koněm HVĚZDA.Vítězství mezi
mladými jezdci získala Michaela Tomaníková s koněm KORAN. Mezi 27 muži to byl
Jiří Urban na DESINA. Pořadatelé sklidili
od všech zúčastněných uznání a Středomoravská jezdecká liga výrazně přispěla
ke zkvalitnění jezdeckých soutěží této
oblasti.
foto i text Aleš Vitalík

Tři nejlepší ve finále
seriálu Konrád Cup

Soustředění s Hanulayem
První ze seriálu skokových soustředění
s MVDr. Jurajem Hanulayem proběhlo
v termínu 5.- 8. prosince v Herouticich.
Soustředění se zúčastnilo 22 jezdců z 35
koňmi. Pracovalo se zejména na kavaletách z klusu i cvalu. Toto soustředění bylo
začátkem seriálu, který pokračuje čtyřdenními soustředěními jednou měsíčně až do
dubna. Následující termín je 9.- 12. ledna
2004. Bude věnován gymnastice skoku
z klusu a nácviku kombinaci.

Hatla do Británie
Podle posledních zpráv o jednání mezi
zástupci stáje Horse Academii Radimovice,
J. Hatlou a jejich britskými partnery je velmi
pravděpodobné, že se náš nejlepší jezdec
všestrannosti stane prvním jezdcem britské
stáje. Tím by bylo zcela zásadně ovlivněno
možné splnění olympijské kvalifikace našeho jezdce. J. Hatla odjíždí do Británie na
konci ledna a podle plánu zahájí sezónu na
počátku března v portugalském Mata do
Duque. Vedle jedničky KYRENAJALAS
BOY odcestuje do Anglie i KARLA. Později
doplní stáj i AMICUS K. Jako jezdec stáje
by však mohl pro kvalifikaci na OH J. Hatla
využívat i dalších koní britské stáje.

Vzpomínáme...
MVDr. J. Hanulay v heroutické hale

Středomoravská
jezdecká liga

... na legendárního a věčně dobře naloženého
pražského kováře Petra Vladaře, od jehož úmrtí
uplyne 14. prosince 15 let. Vedle své proslulosti
v oboru podkovářství stál P. Vladař i na začátku
výstavby jezdeckého areálu v Praze na Přední
Kopanině. P. Vladař se narodil 18. srpna 1915.
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J. Urban - DESINA
Dne 3. prosince zemřel ve věku
68 let trenér Miroslav Balcar. M. Balcar patřil přes 30 let k výrazným postavám našeho jezdeckého sportu. Výrazně na sebe upozornil v sedmdesátých
letech, kdy pod jeho vedením získávali
úspěchy karvinští jezdci do té doby
neznámí E. Latečka a Z. Krpela.
Výrazné úspěchy mu přineslo i jeho
pražské období, kdy během krátké
doby dostal na čelo nejen pražské
a středočeské oblasti TJ Zahradnictví
Praha. V té době začali svoji dlouholetou a úspěšnou kariéru jezdci L. Vondráček, T. Navrátil, I. Vokounová či
P. Sedláčková. Na své předchozí
úspěchy navázala pod jeho vedením
i I. Malinová a její CEPÍN patřil několik
sezón k nejúspěšnějším koním ČR.
L. Vondráček, především v sedle koní
FOR a VALENTO, se pod vedením
M. Balcara dostal až do reprezentačního A týmu a mistrovské medaile těch
dob by se daly počítat na desítky.
Svoji trenérskou odbornost prokázal
i při následném působení v TJ Bořeň
Svinčice a nakonec i ve svém působení v Lounech.
Představitelé ČJF a řada přátel se
s M. Balcarem rozloučila 12. prosince
v obřadní síni v Lounech.

Mikuláš v Opavě
Mikulášký večer v JK Opava
Kateřinky již tradičně patří besídce
u vyzdobeného vánočního stromu.
Nebylo tomu jinak ani letos
a pochopitelně nechyběl ani připravený program v sedlech koní.
První proběhl souboj dvou rytířů
na koních o krásnou dívku na bílém
koni. Po pádu jednoho z nich se
z vítězství těšil jeho sok. Dále
následovala soutěž „stoličková“,
kdy nejlepší jezdkyně byla odměněna perníkovou chaloupkou. Na
závěr to byl příjezd očekávané trojice Mikuláše, anděla a čerta. Po
ukázkách a předvedení, že
i v kostýmech se dá ovládat kůň,
přišlo na řadu to hlavní, rozdělování
ozdobených perníčků dětem. Závěr
patřil pochopitelně jízdě dětí na
koních.
-jge-

vil oprávněný zástupce jezdkyně
Ing. L. Erbek. DIK s Ing. Erbekem
projednala věc nesplnění kvalifikačních kritérií dvojice S. Erbeková LIPAN pro MČR dětí - pony. Ing.
Erbek podal vysvětlení pro svoji
neúčast na disciplinárním řízení dne
5. listopadu a uznal neoprávněnost
startu S. Erbeková - LIPAN na
MČR dětí-pony.
DIK rozhodla:
1. Po slyšení Ing. Erbeka a
podání vysvětlení jeho neúčasti na
řádném DŘ dne 5. 11., snižuje DIK
původně uloženou pořádkovou
pokutu 3.000,- Kč na 1 000,- Kč.
2. Uložit peněžitou sankci ve výši
1 000,- Kč.
3. Diskvalifikovat dvojici S. Erbeková - LIPAN z mistrovské soutěže
a odebrat mistrovský titul a medaili
jezdkyni včetně patřičné korekce
výsledkové listiny.
4. Uložit Ing. Erbekovi uhradit
náklady disciplinárního řízení ve
výši 5 000,- Kč.
Za DIK ČJF ing. M. Theimer

ve stájích U. Kasselmanna již čtyři
roky a popudem k navázání této
spolupráce byl právě rozhovor
s tímto velikánem drezúrního světa
ve zpravodaji Jezdec. Jak U. Kasselmann, tak stájové kolegyně
M. Henschke a H. Kabernagel
veřejně při presentaci projevili
L. Svobodové uznání.
Při samotné aukci mohli být oba
hlavní protagonisté opět spokojeni.
Všech 52 nabízených koní se prodalo a padla i rekordní cena. O tu
se zasloužila šestiletá klisna POE-

pořádá pod vedením Petra Švece skoková soustředění.

V ceně je zahrnut: trenér, hala, ustájení, ubytování a plná penze.
Termíny: dle dohody na tel.: 777 199 514

CSI**** Maastricht
Tresty DIK
● Ve středu 5. listopadu zasedala Disciplinární komise ČJF. Na
svém zasedání mimo jiné řešila i
dvě kauzy pozitivních dopingových
nálezů u koní na MČR ve skocích
v Karlových Varech a CEI, MČR
endurance Zábřeh na Moravě.
V prvém případě byla prokázána
v organismu koně MAGNET přítomnost látky Phenylbutazon. DIK rozhodla diskvalifikovat jezdce
D. Voksu i koně MAGNET z celých
závodů, udělit mu sankci ve výši
10 000,- Kč, zákaz činnosti na dobu
3 měsíců a zaplacení správního
poplatku ve výši 5 000,- Kč.
Ve druhém případě byla prokázána v organismu koně SUMIKA přítomnost látky Acepromazin (Sedalin). DIK rozhodla diskvalifikovat
jezdce P. Jadlovského i koně SUMIKU ze závodů, ke ztrátě mistrovského titulu a medaile, zákaz činnosti
na dobu 3 měsíců, zaplacení sankce 10 000,- Kč a zaplacení správního poplatku ve výši 5 000,- Kč.
Protože se v obou případech
nejednalo o úmyslný čin zvýhodnit
koně nebo jezdce, ale o nedbalost a
neznalost, držela se DIK v rozhodování při nižší hranici možných trestů.
● Dne 16. listopadu zasedala
DIK v kauze S. Erbeková - LIPAN,
MČR dětí - pony.
K disciplinárnímu řízení se dosta-

Vítězem i druhého kola FEI World
Cup Driving, které se jede při halových
CSI západní Evropy, se stal Němec
M. Freund. Ten byl nejlepší 29. listopadu ve Stockholmu. Dalším kolo seriálu
se koná v rámci vánočního turnaje při
CSI Mechelen (27. prosince).

Cena čtyřdenního cyklu kůň + jezdec = 3 200,- Kč
dva koně + jezdec = 5 600,- Kč
kůň + jezdec + doprovod = 4 000,- Kč

Prestižní CSI-W v Ženevě (4.-7.
prosince) mělo na programu opět
soutěž nejlepších deseti světových
jezdců podle současného FEI skokového žebříčku. Napínavé rozeskakování pěti dvojic překonal nejrychleji M. Ehning na FOR PLEASURE,
ale chyba ho bohužel odsunula na
třetí příčku. Na jistotu a bezchybně
pak zajel L. Nieberg s LUCIE.
O prvenství ho však připravil R. Pessoa na BALOUBET DU ROUET,
který jel také čistě, ale s časem o
celých devět vteřin rychlejším. Získal
tak nejen prvenství, ale i 36 000
CHF pro vítěze. Čtvrté místo získal
L. Beerbaum na GOLDFEVER před
O. Beckerem s LANDO.

Rytíř - Michal Feher

Podruhé Freund

Jezdecké centrum
Jezdecká stáj Bardonová

Top Ten Ženeva

Foto J. Gebauer

TIN, která byla vydražena za 2,5
milionu Euro. Celkově utržená
suma se zastavila na neuvěřitelných 11 573 000 Euro.

Světové soutěže nejtěžšího
kalibru korunovalo čtyřhvězdičkové
CSI v Maastrichtu 11.-14. prosince.
V hlavní soutěži Audi Prix se plných
16 dvojic rozeskakovalo. Nakonec
se stala soutěž americkou záležitostí, když prvá dvě místa obsadili
jezdci USA. Zvítězil B. Madden na
AUTHENTIC před Sch. Riley na
ILIAN. Třteí skončil L. Philippaerts
na PARCO.

Zbývá 1000 dní
Ve středu 26. listopadu byla
v Cáchách uspořádána tisková
konference ke Světovým jezdeckým hrám, které se zde budou
konat za 1000 dní od 22. srpna do
3. září 2006. Na tiskové konferenci byly představeny především
plány na modernizaci a celkové
zlepšení soutěžního střediska
v Cáchách a také finanční aspekty
celého projektu.

P.S.I. aukce
V pořadí již 24. ročník Performance Sales International P. Shockemöhleho a U. Kasselmanna se
konala v dražební hale v Ankumu 7.
prosince. Prezentace prodávaných
koní se konaly již v sobotu 29. listopadu, ve středu 3. prosince a
v sobotu 6. prosince. Samotná
dražba byla zahájena v neděli 7.
prosince.
Pro čtenáře z Čech je vedle
rekordních cen koní zajímavostí
především to, že jednoho z drezurních koní stáje U. Kasselmanna
předváděla i česká jezdkyně Lucie
Svobodová. Tato jezdkyně pracuje

Inzerce
● Prodám plnokrevné araby, val. 2,5 a 3,5 r., pro dist. ježdění,
větší rámec, španělská linie. Dále roční hřebečky a kobylky
odstávčata, (plem. hřebec šampion ČR). Velmi příznivé
ceny, započítán dovoz z Německa. Tel.: 605 782 188.
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Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

PROSTĚJOV
Potřeby pro
jezdecký sport

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

PF
2004

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna
a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59,
798 01 Prostějov
Tel./Fax: 582 362 267
Tel./Fax: 582 362 483
Tel.: večer: 582 332 107
mobil: 602 721 015
Prodejna Brno:
Veveří 109, PSC 618 00
Tel.: 541 211 617

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
Velkoobchod - maloobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325,
e-mail: equisport@tiscali.cz

Rolnická 120
747 05 Opava
e-mail:
stajsupreme@volny.cz
Nabízíme:
● mladé koně od dvou do
šesti let, dovoz SRN a
Švýcarsko
● zajištění výcviku a tréninku ve spolupráci s Davidem Fialkou

nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz
www.equisport.cz

David Fialka:
604 242 641,
Martin Ohnheiser:
602 730 001

Výsledky
Heroutice 29.-30. 11. -ZM- ml.
koně 1. Nahodilová - URSUS
(Sport.stáj Tretera Loukovice), -ZMděti 1. Malá - VENDY (JS Václav
Vančura), stupň. obt. do 100 cm 1.
Koutecká - MAX (JK Club F Příbram),
-ZL- 1. Kocián - TOPIC (JO Slunečný
dvůr), 2. Horáčková - BEN (OS Vatikán Zmrzlík), 3. Perníčková - CARDIFF (JK Heroutice), -ZLP- 1. Perníčková - SEBOS (JK Heroutice), -LP- 1.
Tomaidesová - Eliot (JK Louňovice),
stupň. obt. do 120 cm + žolík 1.
Perníčková - CARDIFF (JK Heroutice), 2. Kocián - TOPIC, 3. Kocián MURPHY 1(JO Slunečný dvůr).
Praha Císařský ostrov 13.-14.
12. Ponyfestival a Finále Konrád Cup
drezúra P5+P5 (9) 1. Langerová PRETORIA ETAN (Omega), 2. Kraicová - VIKI 3 (JK Mělník), 3. Mrázková - LADY 14 (Heroutice), skoky handicap -Z+ZL- (22) 1. Bačkovská GLADIÁTOR (JK Všemily), 2. Krátká
- GEJŠA (JK Mělník), 3. Hažmuková DANCER (Lentur), -ZLPA+LPA- (13)
1. Krčmářová - LUCIE 1 (Fapaso
Vysoká Libeň), 2. Plchová - WICKED
BUBBLING B.S. (SK Apollon), 3.
Mrázková - LADY 14 (JK Heroutice),
100+110 cm Finále Konrád Cup (9)
Perníčková - SAYONARA (JK Heroutice), 2. Mestehauserová - COLIN, 3.
Kraicová - SABINA (obě JK Mělník).

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30
riálu v zahraničí
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