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Miláno se blíÏí
Pokud se chystáte na finále Světového
poháru do Milána, jistě se vám budou hodit
některé informace, které již pořadatel 26.
finálového ročníku sdělil veřejnosti.
Finále sezóny 2003/2004 se koná od
21. do 24. dubna v aréně Forum of Assago. Ta leží 15 minut od centra severoitalské metropole. Pořadatelem finále je Italská jezdecká federace. Ta však spolupracuje se společností Media Partners, která

se také podílí na pořádání římského
CSIO.
V letošní sezóně se do Milána kvalifikují
nejlepší jezdci z 12 regionálních lig. Celkově bude ve finále místo pro 45 nejlepších
jezdců z celého světa.

Kdo má již pozici jistou?
Definitivní jasno je již v osmi soutěžích
a skončeny byly kvalifikační boje v těchto
regionech: Kanada, Jižní Amerika, Jižní
Afrika, Centrální Asie, Jihovýchodní Asie,
Japonsko, Austrálie a Nový Zéland.
Z těchto regionů mají letenku do Milána
zajištěnu: Ainsley Vince a Ian Millar
z Kanady, Brazilec Marcelo Lemes se
Souza a Argentinec Lionel Collard z Jižní
Ameriky, Dominey Alexander z Jihoafrické
republiky, Kazachstánec Alexandr Tiškov
za centrální Asii, Quabil Ambak z Malajsie
by měl zastupovat jihovýchodní Asii, Takamiši Mašijama Japonsko, Chris Chug
a Tim Amitrano Austrálii a Sally Steiner
Nový Zéland.
Plejádu nám pochopitelně zcela neznámých jmen uvádíme v prvé řadě proto,
abychom přeci jen dokumentovali obrovský
regionální rozměr, kterého Světový pohár
v průběhu 26 ročníků dosáhnul.

Kde se ještě bude soutěžit?
Jasno zatím není ve čtyřech regionech.
Tradičně do poslední chvíle budou o postupové body bojovat jezdci západní Evropy.
Do konce jejich kvalifikace ještě zbývají tři
soutěže. V Paříži v hale Paris Bercy se
bude soutěžit 5.-7. března, následuje
holandská Brabant hale v s’Hertogenbosch
25.-28. března a vyvrcholením kvalifikace
bude göteborská hala 9.-12. dubna.
Před dokončením jsou i obě severoamerické ligy. Ve východní části zbývají tři kola
(Welington 3.-7. března, a dvakrát Tampa
24.-28. 3. a 31.3. - 4.4.), v západní části již
jen jedno v Indiu (14. 3.).

Finále ve Varšavě

R. Pessoa po výkonech v závěrečných
kvalifikacích nebude pravděpodobně
v Miláně chybět

Letos poprvé se až na jaře o poslední
body utkají i jezdci z centrální Evropy. Z iniciativy polské jezdecké federace byl finálový závod přesunut z prosincového termínu
na březen 2004. Soutěž je zatím plánována do Varšavy na 19.-21. března a finálový
závod se tak poprvé stane i kvalitní
a dobře načasovanou přípravou na samotné finále.
(Pokračování na str. 2)

Dnes naposled!
Již tradičně tato výzva uvádí číslo
zpravodaje Jezdec, které dostávají i ti
z vás, kteří dosud neuhradili předplatné
pro rok 2004. To, že zatím stále ještě
neevidujeme právě Vaši platbu poznáte
v prvé řadě i z toho, že ve Vaší obálce
naleznete společně s číslem Jezdce 5
opět i složenku k úhradě předplatného.
V případě, že jste předplatné uhradili do
20. února a přesto jste nalezli ve Vaší
zásilce složenku, kontaktujte nás prosím
a faxem zašlete kopii složenky. Jako
každý rok máme i letos několik neidentifikovatelných plateb.
Pro poslední opozdilce, kteří nechtějí
o pravidelný přísun informací z jezdeckého světa ani v roce 2004 přijít, pak ještě
jednou uvádíme podmínky předplatného
pro letošní ročník zpravodaje Jezdec.
Spolu s předplatným dvanáctého
ročníku Jezdce si můžete, tak jako
v předchozích šesti letech, objednat
i další edici Jezdecké ročenky. Ročenka 2003 je podobná těm předcházejícím a věříme, že se vám sedmé pokračování fotografických reportáží uplynulé
sezóny bude líbit. Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít,
stejně jako v minulých letech, lacinější.
Její samostatná cena byla stanovena
na 230,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 130,- Kč + 20,- Kč
poštovného
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2004 včetně
poštovného zůstává nezměněno, tzn.
že bude i v příštím roce pro čtenáře
v ČR 500,- Kč resp. 650,- Kč, včetně
Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska,
zaplatí v roce 2004 1090,- Kč a ke čtenářům v zámoří bude putovat Jezdec
za 1900,- Kč, v obou případech včetně
Jezdecké ročenky.
Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejčitelnější
vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste ji
náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C.
Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má
číslo: 124577389/0800 ČS - Praha 9.
V případě, že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu
redakce, včetně vašich IČO a DIČ.

SPORT

REPORTÁŽE

Miláno se blíží
(Dokončení ze str. 1)
Z českých jezdců se do Varšavy chystá
především A. Opatrný s koňmi GRAND
a CRAZY LOVE a spolu s ním se CSI-W
Varšava zúčastní i J. Papoušek (AMARCORD, GEMINI) a K. Papoušek (CATRICK
ORION, A LADY 2).
Pokud jsme u výjezdů do Polska ještě
dodejme, že o týden později ve dnech 26.28. března pokračuje polská mezinárodní
halová sezóna CSI** v Lešně a zde bude
ČR reprezentovat Z. Zelinková, K. Papoušek, M. Šlechta a J. Jindra.

Kdo ještě pojede do Milána?
Pochopitelně nás nejvíce zajímá liga
centrální Evropy a zde bude vše jasné po
21. březnu. Jaké jsou možnosti našich
jezdců?
Centrální liga má v sezóně 2003/2004
celkem 17 kol, z nichž je 16 odjeto. Před
posledním závodem naší ligy je na čele
soutěže Estonec G. Klettenberg se 107
body, který nejenže zvítězil v Rize, ale
bodoval celkem v osmi soutěžích. Na druhém místě je Polák G. Kubiak (96 bodů),
který se zúčastnil devíti kol a sedmkrát
bodoval. Třetí je náš A. Opatrný. Tomu
výrazně pomohlo vítězství v Poznani, za
které získal díky koeficientu 1,5 30 bodů
a před závěrečným závodem má tak 92
bodů a tudíž je G. Kubiakovi v patách. Stejně tak těsně je však za naším jezdcem
Ukrajinec O. Krašuk s 86 body. Tento
bývalý Alešův kolega ze stáje A. Oniščenka však již také nejezdí za stáj ukrajinského magnáta a tak nevíme, zda se závěrečného kola ve Varšavě zúčastní.
Pokud budou jezdcům z centrální
a východní Evropy opět vyhrazena čtyři
postupová místa není bez nadějí ani dosud
pátý Turek Sencer San, který v Poznani
bodoval za A. Opatrným jako druhý a který
má momentálně 80 bodů. Již spíše hypotetické postupové možnosti mají další jezdci
A. Niagolov (BUL) a H. Ellermann, kterým
by k postupu pomohlo pouze vítězství
v poslední kvalifikaci. Před branami milánského finále již také určitě zůstanou polští
elitní jezdci J. Zagor a B. Sas-Jaworski či
ruský jezdec V. Tuganov.
Z českých jezdců si za A. Opatrným nejlépe stojí M. Matějka na 25. místě, ale ze

ziskem 25 bodů je již daleka za postupovými možnostmi. Tento náš jezdec získal nejvíce bodů na CSIO v Poděbradech. Bodoval i při svém prvním startu ve Světovém
poháru ve Wroclavi a je jen škoda, že se
jiných kol neúčastnil.
Jiří Papoušek startoval i bodoval třikrát
a s 16 body je na 42. místě. V. Tretera je
s 11 body 68, Jiří Pecháček (8) stejně jako
M- Šoupal (8) 84, K. Papoušek se 7 body
94, J. Skřivan (4) 104 a dále následují již
z českých jezdců pouze účastníci soutěží
SP bez zisku bodů.
Západoevropská liga má na čele po
jedenácti soutěžích dvojici Jos Lansink
a Meredith Michaels-Beerbaum se shodnými 57 body. Na dalších pozicích jsou nyní
Helena Weinberg (53), Thomas Velin
a Toni Hassmann (52), Eric Van der Vleuten (51), Marco Kutscher (50), Michael
Whitaker (49), Ludo Philippaerts a Rolf
Goran Bengtsson (46), Hubert Bourdy (39)
a dvojice Peter Wylde a Rodrigo Pessoa
(38).
Tito jezdci mají již postup mezi nejlepších 18 ve svém regionu velmi reálný, ale
pochopitelně se může v posledních třech
kolech stát ještě hodně.

Finálový program
Internetová stránka milánského finále
s adresou
www.worldcupmilano2004.com
zatím nabízí pouze titulní stranu a odkazy na internetové adresy pro zakoupení
vstupenek a rezervace hotelů. Přinášíme
tedy i předběžný program tak, jak jej nabízí
věstník FEI:

středa 21. dubna
odpoledne otevřené kolbiště pro účastníky FEI WORLD CUP

čtvrtek 22. dubna
odpoledne soutěž závodů CSI + 1. kolo
World Cup, večer Zahajovací ceremoniál
a druhá soutěž CSI

pátek 23. dubna
dopoledne třetí soutěž CSI, odpoledne
2. kolo World Cup, večer čtvrtá soutěž CSI

sobota 24. dubna
dopoledne CSI soutěž pro pozvané,
odpoledne pátá soutěž CSI + šestá soutěž

V Miláně určitě nebude chybět prominentní stavitel kursů F. Rothenberger (v rozhovoru
s M. Ehningem)
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CSI - Grand Prix Miláno, večer speciální
soutěž Hvězdy a jezdci + sedmá soutěž
CSI

neděle 25. dubna
dopoledne soutěž CSI pro zvané, odpoledne Finále World Cup (dvě kola)
Zájemci o vstupenky na WC Milano
mohou k rezervaci použít elektronickou
adresu:
ticket@worldcupmilano2004.com

Ještě jednou
o pravidlech
V minulém čísle Jezdce jsme přinesli
rozhovor s Jaroslavem Formandlem
o novinkách v pravidlech jezdeckého sportu roku 2004. Zásadní změnou je nově
zaváděná kategorizace koní, která po
zisku pěti bezchybných výsledků v soutěži
úrovně -S- a vyšší znemožňuje koni start
v soutěži o tři výkonnostní stupně nižší.
Právě toto omezení způsobilo
v řadách majitelů koní, určených v sezóně 2004 pro soutěže dětí, značný rozruch. Původní předloha pravidel totiž
počítala se zpětným omezením koní za
výsledky v sezónách 2003 a 2002. To
narazilo na zcela zásadní odpor majitelů
koní, kteří si bývalé koně s vysokou
výkonností zakoupili právě v období
zimy 2003/2004 a nyní by jejich nové
stájové akvizice nebyly použitelné pro
původně zamýšlený účel.
VV ČJF proto, v závislosti na vznesených protestech rozhodl, že pravidlo
o omezení startů koní v nižších soutěžích vstupuje v platnost až 1. března
roku 2004. Stejně tak i omezující bezchybné výsledky ve vyšších soutěžích
se začnou počítat od tohoto data.
Protestující skupina majitelů je tudíž
v této chvíli upokojena, ale i tak se
v kuloárových diskusích vznášejí nad
tímto pravidlem otazníky. Odpůrci namítají, že podobná kategorizace postihuje
v jezdecky vyspělých zemích výhradně
dvojici a není jednoznačně zaměřena
proti koním. Většina diskutujících také
namítá, že speciálně pro kategorii dětí
by měla platit výjimka, protože tato kategorie v mistrovské úrovni (až do úrovně
-L-) již potřebuje relativně kvalitní koně,
a na druhé straně dětské začátky (a to
i těch výkonnostně nejlepších) se převážně odbývají na nejnižších úrovních.
Pochopitelně jednou z postižených stran
jsou i samotní čeští reprezentanti, kteří
začínají být v mnohých případech i rodiči
dětských jezdců. Nejen v jejich případě
však mohou někteří jezdci dětské kategorie využívat v nejnižších soutěžích
kvalitní koně z druhé strany výkonnostního spektra. Zdá se tedy, že diskuse
o tomto pravidlu, specielně ve vztahu
k dětské kategorii, ještě není zcela ukončena.
C. Neumann
O názor na tento problém jsme požádali Jiřího Pecháčka, který nejen že má
k věci co říci jako špičkový jezdec, ale
v posledních letech přímo s dětskou kategorií našich nejlepších jezdců pracuje:
„Já osobně spíše toto pravidlo podporuji. Současné pojetí sportu se stále více
zaměřuje na výsledek. Ti kteří tomu podlehnou chtějí hlavně skákat a vítězit a na
jezdectví mnohdy nezbývá čas. Právě
u dětí by měly být šance na úspěch
ponechány přeci jen ve sportovní rovině.
I v našem sportu jsme již zažili situace,
kdy pohárový kůň soutěžil s ostatními v
-Z- skákání a to si myslím není dobře.“

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Pony roku 2003
I pony sport měl letos své slavnostní
vyhlášení nejlepších jedinců svých disciplin, a to vůbec poprvé ve své historii. Konalo se v sobotu 21. února na Farmě Heroutice. Jezdecké středisko manželů Perníčkových je jedním z hlavních center pony sportu v České republice, koná se zde velké
množství specializovaných soustředění,
vzdělávacích akcí i společenských setkání.
Toto slavnostní odpoledne moderoval
Michal Veselý, z řad významných hostů lze
jmenovat prezidenta ČJF Jaroslava
Pecháčka, který akci zahájil krátkým projevem, viceprezidenta Jaroslava Sedláčka,
generální sekretářku ČJF Antonii Pellarovou, manažera komise všestrannosti Antonína Klauze. Sponzory zastupovala paní

NA 3, JK Mělník), 2. K. Mestenhauserová
(COLIN, JK Mělník), 3. J. Perníčková
(SAYONARA MP, JK Heroutice), 4. J. Perníčková (IRVEL, JK Heroutice), 5. S. Tkáč
(AURA 1, TJ JK Trojanovice).
Drezúra, 8 - 12 let: 1. S. Krčmářová
(LUCIE 1, JS Fapaso Vysoká Libeň), 2.
V. Krátká (KIMBER, JK Mělník), 3.
L. Vachutková (EROS 1, JO Dubicko), 4.
A. Pažoudková (LUPÍNEK, JS Alfa Bakov),
5. V. Mrázková (LADY 14, JK Heroutice).
Drezúra, 13 - 16 let: 1. K. Mestenhauserová (GÁRKA, JK Mělník), 2. F. Kološ
(BAILEYS 1, Pardubický JK), 3. S. Erbeková (LIPAN, MJS Brno), 4. J. Perníčková
(IRVEL, JK Heroutice), 5. H. Vranka (BERTÍK, JO Blaťák Mažice).
Všichni ocenění si odnesli
pohár, diplom a díky sponzorské
firmě WLAD, s.r.o. také mikiny
s vyšitým emblémem pony sportu v barvách flotů - vítěz žlutou,
druhý bílou a tak dále až do
zelené za páté místo. První
z každé kategorie byl navíc
odměněn luxusní sedlovou dečkou s označením Šampion pony.

s.r.o. Této firmě rovněž patří velké poděkování za věcné odměny. Díky ní neodešli
s prázdnou ani ti nominovaní, jejichž jména
mezi vítězi nebyla.
Naději pony sportu vyhlašoval Tomáš
Krůta, známý donátor jezdectví a dostihů
a prezident Asociace chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní. Z obálky
vytáhl jméno Sandry Tomaidesové z JK
Louňovice. V minirozhovoru zmínil, že
s touto jezdkyní skládal před několika lety
ZZVJ: „Lidé jsou zvyklí chlubit se tím, že
s tím a tím slavným chodili do školy. Já
jsem moc rád, že se teď ve stejném duchu
můžu chlubit - já s touhle Sandrou dělal
zkoušky...“ Maličká Sandra sklidila také
jediný potlesk na otevřené scéně při improvizovaném minirozhovoru, když panu Krůtovi na otázku o dalších plánech a cílech
skromně odpověděla: „...mě zatím stačí to,
co jezdím.“

Hvězdy roku

Kamila Hažmuková a Marta Nevřivá. Váženým hostem byl rovněž Tomáš Krůta, prezident Asociace chovatelů plnokrevníka
a majitelů dostihových koní.
Jako první se dodatečně předávaly
medaile za MČR pony ve všestrannosti,
kde bylo upravováno pořadí. Mistrem
republiky se stal Filip Kološ (BAILEYS 1,
Pardubický JK), stříbro si odnesla Kristýna
Hájková (BERUŠKA, SJK Lanškroun),
bronz Aneta Pažoudková (LUPÍNEK, JS
Alfa Bakov).
Další částí slavnostního programu bylo
ocenění pěti nejlepších dvojic v celoročním
výkonnostním žebříčku. Jeho průběžné
pořadí bylo uveřejňováno během roku na
serveru Equichannel.cz i ve zpravodaji
Jezdec. Do žebříčku bylo nutné se přihlásit
a zasílat výsledkové listiny absolvovaných
soutěží. Stejný princip bude platit i v sezóně 2004. Prvního ročníku se zúčastnilo
přes 100 dvojic. Věřme, že účast v sezóně
2004 ještě vzroste. Pony komise zrevidovala způsob hodnocení a do další sezóny
systém mírně upravila tak, aby byl ve větší
míře odrazem kvality oproti kvantitě.
Nejaktivnějšími a nejvýkonnějšími dvojicemi pony sportu byli v roce 2003 podle
žebříčku tito:
Všestrannost: 1. P. Smékalová (SALINA, Pony klub Olešnice), 2. K. Hájková
(BERUŠKA, SJK Lanškroun), 3. F. Kološ
(BAILEYS 1, Pardubický JK), 4. T. Polesová (CIT 1, Pony klub Olešnice), 5.
A. Pažoudková (LUPÍNEK, JS Alfa Bakov).
Skoky, 8 - 12 let: 1. S. Krčmářová
(LUCIE 1, JS Fapaso Vysoká Libeň), 2.
T. Polesová (CIT 1, Pony klub Olešnice), 3.
L. Strnadlová (MARKÝZA 1, TJ JK Trojanovice), 4. M. Hažmuková (DANCER 1, SK
farma Lentur), 5. R. Císařová (GREISY, JK
Svobodných pánů a paní ze Slap a okolí).
Skoky, 13 - 16 let: 1. L. Kraicová (SABI-

Výsledky žebříčku byly předem známy, na rozdíl od vítězů
nominací na „Hvězdy roku“. Zde
pony komise ČJF nominovala
vždy šest jedinců v kategoriích
jezdec, naděje, kůň a trenér
roku. Poté oslovila 50 osobností
českého jezdectví s prosbou
o hlasování - o výběr těch nejlepších z řad nominovaných.
Výsledky byly tajné až do okamžiku vyhlášení. Každý tedy s napětím čekal, zda to
bude právě jeho jméno, které bude přečteno po otevření obálky.
V jednotlivých kategoriích byli nejdříve
všichni nominovaní představeni formou
krátkých šotů s fotografiemi nebo videozáznamy, pak dostal vyhlašovatel obálku
s vítězným jménem.
Kategorii pony jezdec roku 2003 vyhlašovala paní Kamila Hažmuková, zástupkyně sponzorské firmy WLAD, s.r.o. Její obálka obsahovala jméno Lucie Kraicová.
Jméno vítězného koně roku - žluté klisny z JK Mělník SABINA 3 - přečetla
M. Nevřivá, zástupkyně firmy UNIVIT,

Kamila Hažmuková zpovídá jezdkyni pony
roku 2033 Lucii Kraicovou.
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Tomáš Krůta předává ocenění naději pony
sportu 2003 Sandře Tomaidesové.
Trenéra roku vyhlásil Jaroslav Sedláček, viceprezident ČJF pro vzdělávání. Plaketu od něj převzal Vladimír Mestenhauser. Jména všech nominovaných i výčet
jejich úspěchů v sezoně 2003 si můžete
přečíst na stránkách Pony sport na serveru
Equichannel.cz.
Posledním z oceněných byla Jana Perníčková ml., která z rukou M Veselého
a A. Klauze převzala pohár pro vítěze
Středočeského skokového poháru dětí
a juniorů na velkých koních. Ocenění mělo
být původně předáno na jezdeckém plese
v Kolíně (konal se ve stejném termínu),
jehož se Jana nemohla zúčastnit, protože
dala celkem pochopitelně přednost vyhlašování pony.
Tím slavnostní část odpoledne skončila,
dále se pokračovalo zábavou, diskuzí, děti
s nadšením využily připravenou diskotéku.
První oficiální společenské setkání
s vyhodnocením sezony bylo po všech
stránkách na výši, organizačně i přístupem
většiny zúčastněných. Je zřejmé, že při
dosavadním tempu vývoje odvětví nebude
již příští rok podobná kapacita stačit a pony
sport si může troufnout na velký sál s účastí širšího okruhu příznivců i diváků.
Poděkování organizátorů i zúčastněných
patří všem, kdo velkou či menší mírou přispěli
finančně (WLAD, s.r.o. - hlavní sponzor, UNIVIT, s.r.o., ČJF a Farma Heroutice) či jinak
organizačně. Pořadatelé děkují i Michalu
Veselému, který se ujal moderování, Pavlu

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Sportovní
kalendáﬁ
hala
6.3.
6.3.
13.3.
13.3.
14.3.
20.3.
20.3.
20.-21.3.
21.3.
21.3.
21.3.

Frenštát pod R.
ZM-L
Hlučín
V
Přeštěnice
ZL-L
Svinčice
Z-L
Heroutice
ZM-L
Bernartice
ZM-L
Hlučín
V
Praha-Císařský ostrov ZL-ST
Heroutice
Z-L
Opava
Z-L
Poděbrady
ZM-ZL

Jaro s koňmi
Sabina Erbeková přebírá ocenění za 3.
místo v drezúře (děti 13 - 16 let) od K. Hažmukové, zástupkyně firmy WLAD, s.r.o.
a od prezidenta ČJF ing. J. Pecháčka.

Zimní cena Agrostylu
Otice potřetí

Majerovi za ozvučení slavnosti i diskotéky
a Tomáši Krůtovi za zpracování videomateriálu s představením nominovaných.
Díky sponzorům si všichni odvezli věcné
odměny za své loňské výkony a pokud
tedy uvidíte na závodech děti v barevných
mikinách s nápisem PONY 2003, či s krásnými sedlovými dečkami s nápisem ŠAMPION PONY, nebo dokonce ve vestičce
PONY JEZDEC a PONY NADĚJE, vězte,
že vidíte ty nejlepší.
Foto i text Dagmar Heřmánková

Závěrečné třetí kolo Zimní ceny Agrostylu Otice proběhlo v albertovské hale
21.února.
V soutěži -ZM- pro koně startující
1.rokem mezi třinácti startujícími byl nejlepší Vladimír Vrubel na AC CALIGULA (Astra
Ostrava).Stupňovaná obtížnost do 100 cm
měla na startu devět dětí a juniorů a zvítězila Lenka Košnarová - LEON (JK Havránek). Mezi dvaadvaceti dospělými si v nejrychlejším čase zajistil vítězství Jan Schmid
na BECKY’S OPERA (Empresa Dolní
Benešov).
Devětadvacet startů viděli diváci v -ZL- a
nejlepší výkon předvedl Milan Klár na NOLI
TANGERE (Agrostyl Otice).
V - L- se představilo třináct dvojic. Čtyři
zvládly základní kolo bez chyby, proto se
rozeskakovalo a zvítězil Vít Holý s IKAREM
(Hřebčín Amona).
Soutěže -ZL a L- byly zařazeny do tříkolové průběžně bodované Zimní ceny Agrostylu a v -ZL- mezi 22 hodnocenými byla
nejlepší Jana Kučerová se SWINGEM
(Swing Havířov). V -L- bylo hodnoceno
jedenáct dvojic, zvítězili ex aequo Lenka
Gladišová - DIOR 1 (JK Gladiš) a Josef
Kincl - BANCKROF (Horymas Hor.Město).
-jgeAlbertovec -výsledky 3.kolo: -ZMkoně 1.rokem (13): 1.Vrubel - AC CALIGULA (Astra Ostrava), 2.Vorličková - ORIOLA, 3.Hlaušek - INDEX (oba VondráčekAlbertovec), stup. obt. do 100 cm děti a
junioři (9): 1.L.Košnarová - Leon (JK Havránek), 2.Jánská - Ženeva (Olza Karviná),
3.Repper - ANABEL LEE (Eliot Ostrava),
ostatní (23): 1.Schmid - BECKY’S OPERA
(Empresa Dolní Benešov), 2.Holý - ANABELL 1 (Hřebčín Amona), 3.Hlaušek VELMA (Vondráček-Albertovec), -ZL- (29):
1.Klár - NOLI TANGERE (Agrostyl Otice),
2.Kavanová - UNITA 3 (JK Milostovice),
3.Repper - ANABEL LEE (Eliot Ostrava), L- (13): 1.Holý - IKAR (Hřebčín Amona),
2.Konvička - AMOR 8 (Bukanýr Kuželka),
3.Klár - AMOR 4 (Agrostyl Otice).
Zimní cena - výsledky po 3. kolech: ZL- (22): 1.Kučerová - SWING (Swing
Havířov), 2.Repper - ANABEL LEE (Eliot
Ostrava), 3.H.Košnarová - SAMANTA 2
(JK Havránek), -L- (11): 1.-2. ex equo Gladišová - DIOR 1 (JK Gladiš) a Kincl BANCKROF (Horymas Horní Město),
3.Holý - IKAR (Hřebčín Amona).

Jarní sezona v Herouticích
11. - 13. 3. skokové soustředění pony pokračování práce s Jiřím Skřivanem
18. - 20. 3. drezúrní soustředění s Marianou Fráterovou, pro pony i velké koně
24. - 27. 3. MVDr. J. Hanulay - ZIMA
2003 - 2004, IV. část
2.4. - Veterinární minimum u koní - seminář s MVDr. D. Švehlovou, zač. 17.00
12. - 14. 4. soustředění před ZZVJ + 15.
4. vlastní ZZVJ
24. - 27. 4. MVDr. J. Hanulay - ZIMA
2003 - 2004, V. část
Na březnová soustředění navazuje série
halových závodů: 14. 3. skoky -ZM - L-,
pony -Z - L-, 21. 3. drezúra -Z - L-, pony
P4 - P6, 28. 3. Jarní cena Heroutic skoky -ZM - L-, pony -ZL - S- (první kvalifikační kolo PONY LIGY).
Podrobnosti najdete na internetových
stránkách farmy www.heroutice.cz. Přihlašovat se lze na tel. 604 232 834 nebo
e-mailem heroutice@heroutice.cz.

Rozhodčí Michal Veselý, moderátor večera,
předává za středočeský výbor ČJF Janě
Perníčkové pohár za vítězství ve Středočeském skokovém poháru dětí a juniorů.
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Součástí tradiční výstavy Zemědělec na
výstavišti v Lysé nad Labem, která se
uskuteční již podvacáté, a na kterou přijíždí
víc jak tři desítky tisíc návštěvníků, je již
pátá výstava Jaro s koňmi.
Není sice v obrovských rozměrech jako
podzimní výstava Kůň - představí se na ní
„pouze“ dvacet koní v reprezentativním
výběru z devíti plemen z českých chovů lipický kůň, starokladrubský kůň, český teplokrevník, holštýnské plemeno, shetlandsponny, hucul, arabský kůň, fríský kůň,
norik, ale budou to skuteční šampioni.
Návštěvníci uvidí koně jak v boxech, tak
v živém kontaktu při práci či na ruce na
venkovním předvadišti. Vedle živých koní,
si budou moci zájemci vybrat z velké
nabídky výrobců a prodejců pomůcek,
vybavení a krmivových doplňků pro chovatele a jezdce.
Výstava Zemědělec - Jaro s koňmi je
pro návštěvníky otevřena od 18. do
21. března, vždy od 9 do 17 hodin.

Foto J. Gebauer
Lenka Gladišová - DIOR 1, JK Gladiš

Blahopřejeme...
...trenérce a bývalé skokové i drezúrní
jezdkyni, zakládající člence TJ Jiskra Troja
paní Radmile Bozděchové (dříve Benešové), která 17. března oslaví významné
životní jubileum. Paní Radmila Bozděchová
se v současnosti s úspěchem věnuje
i práci s handicapovanými jezdci a v jejím
týmu je i trojnásobná mistryně ČR v paradrezůře.

Tradičně závěrečnému Kür
GP předcházely dvě kvalifikace. V první čtvrteční - GP B
zvítězil M. Schaudt na WELTALL před I. Werth se
SATCHMO.
V pátek byl nejlépe hodnocen Hubertus Schmidt na
WANSUELA SUERTE a toto
vítězství i předznamenalo
závěrečný triumf tohoto jezdce. Velmi dobře se ve druhé
kvalifikaci v západoevropské
konkurenci uvedla Ruska
E. Sidneva na ARTEX-CONDOR, která skončila druhá
před E. Hindle (WIE WELTMAYER) a I. Werth (APACHE
OLD).
V závěrečném Kür GP,
jehož výsledek se započítával
do kvalifikace pro düseldorfské finále, zopakoval prvenství Hubertus Schmidt a WANSUELA SUERTE před A.K.
Linsenhoff (WAHAJAMA-UNICEF) a Isabell Werth (APACHE OLD).
Ve skokových soutěžích
patřil Neumünster především
jezdci i u nás známému a byl
jím Alois Pollmann - Schweckhorst. Ten zvítězil nejprve
v obou kvalifikacích pro finále
mladých koní v sedle OMANA
A.W.
Z dalších dvou vítězství se
pak radoval i v sedle GLENN
135, se kterým byl nejlepší
v obou kvalifikacích pro závěrečnou Velkou cenu. V samotném vyvrcholení závodů však
skončil s jedinou chybou před
branami rozeskakování, ale i
tak bude určitě na letošní
Neumünster rád vzpomínat.
Z vítězství ve Velké ceně
Volksbank a Reifeissen Bank
se tak nakonec radoval Hauke
Luther na INDEX před M. Diederichsmeierem na COUNTESS G a Sören von Rönne
s CANTARO 11. Ti se o nejlepší příčky utkali v rozeskakování 11 dvojic. Podrobnosti
o CSI, CDI Neumünster naleznete na www.reitturnier.de

Blahopřání J. Novosadovi
Jednou z osobností, které
osud poskytnul privilegium
provázet životem celou řadu
generací jezdců je plukovník
Jaromír Novosad. Sportovní
život nejednoho pamětníka
v ČR je spjat s osobností
tohoto jezdce, hipologa a vynikajícího vojáka. Jaromír Novosad z Kunčic pod Ondřejníkem vystudoval prestižní
Vojenskou akademii v Hranicích a jeho jezdecký osud byl
spojen i s oddílem Baník
Ostrava a Hřebčínem v Albertovci. Za války uprchnul z řad
vládního vojska v Itálii do Švýcarska a po válce byl předurčen k významné kariéře
u hipologického vojska. Po
zrušení hipomobilních dělostřeleckých oddílů byl jako
nestraník poslán do civilu
a vojenského zadostiučinění
se dočkal až v roce 1991, kdy
byl prezidentem Václavem
Havlem povýšen do hodnosti
plukovníka. I když poněkud
opožděně tak přesto jsme
rádi, že můžeme jezdci, trenérovi, chovateli a rozhodčímu

Drezúristé do
Düsseldorfu
I drezúrní Světový pohár
spěje ke svému vyvrcholení.
Drezúra je rozdělena pouze do
dvou regionů a postupové
body lze získat v centrální a v
západní Evropě. Finále je letos
svěřeno Düsseldorfu a finálové
CDI se koná 1.-4. dubna.
Zatímco centrální Evropa
měla všech šest kol v minulém
roce, v západní Evropě se třikrát boduje i v roce 2004. Po
CDI-W Amsterodam a CDI-W
Neumünster zbývá ještě
poslední kvalifikační kolo při
CDI-W s’Hertogenbosch ve
dnech 25..-28. března.
V centrální Evropě (Mins,
Lipica, Ksiaz, Moskva, Mariánské Lázně a Kaposvár) byla
nejúspěšnější Elena Sidneva,
která získala 57 bodů po vítězství v Lipici, Ksiazu a našich
Mariánských Lázních. Jen
těsně druhá (52 bodů) skončila
Bulharka Iryna Lis a třetí je, již
s větším odstupem, Ruska
Inessa Poturaeva (35). Mezi 25
hodnocenými jezdci centrální
Evropy figuruje za ČR pouze
Šárka Charvátová se ziskem 6
bodů za své vystoupení v Mariánských Lázních a je na 21.
pozici. Z tohoto regionu je startovní pozice při finále přisouzena pouze vítězi a tak do Düsseldorfu pojede E. Sidneva.
Nejnovější výsledky přibyly
do tabulky drezúrního Světového poháru západní Evropy
po CDI v Neumünsteru, kde

Jaromíru Novosadovi poblahopřát k 92. narozeninám,
které v plné životní svěžesti
oslavil 30. ledna.
zvítězil Hubertus Schmidt. Na
čele kvalifikace se však se 72
body stále drží Heike Kemmer,
která dvakrát zvítězila (Kaposvar, Maastricht), jednou byla
druhá (Berlín) a jednou třetí
(Stockholm). Druhý je právě
H. Schmidt (64 bodů) před
Isabell Werth (58). Za touto
trojicí z Německa jsou Anky
van Grunswen (NED), Emma
Hindle (GB) a Sven Günter
Rothenberger (NED). Na
postup do finále však pomýšlejí i další jezdci, kteří byli
zatím v kvalifikačních kolech
méně aktivní. Umožňuje jim to
pravidlo pro finálovou účast,
které připouští pouze tři jezdce
z jedné země. Finálové místo
se tedy jistě nalezne pro,
v současnosti na 14. pozici,
finskou jedničku Kyru Kyrlund,
či pro španělskou favoritku
nyní dvacátouprvní Beatriz
Ferrer - Salat.
Podrobnosti o programu
finálového CDI Düsseldorf získáte na elektronické adrese:
www.duesseldorf-masters.de

Opět Pohár žen
TJ Slovan Frenštát bude i
v letošním roce patřit mezi
pořadatele soutěží vyhrazené
ženám a v sobotu 6. března
se ve frenštátské hale koná
již 22. ročník Poháru žen.
Soutěž (-ZL-) je přístupná
ženám a dívkám všech věkových kategorií a bude v ní rozděleno 10 000,- Kč.

CSI***, CDI-W
Neumünster
V únoru byly posledním velkým západoevropským turnajem závody v Neumünsteru,
které byly na programu ve
dnech 19.-22. února. Vedle
kvalitních skokových soutěží
patřila neumünsterská hala
především drezúře, kde se
konalo další kolo drezúrního
Světového poháru 2003/2004.

Inzerce
● Opravy jezdeckých potřeb, sedel, ruční šití uzdeček
a jiných kožených výrobků. Sedlářství Frolíková tel.:
602 837 274
● Stáj přijme kočího na fiakr - sev. Itálie - znalost němčiny.
Tel.: 393 487 736 966.
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Vytrvalost
ve Žďáru
V sobotu 7. února se ve
Žďáru n. S. konal seminář
o vytrvalostním ježdění. Na
pořadu bylo nejprve něco
k novým pravidlům od rozhodčího p. Terbera a technického
delegáta M. Kyselého, dále
krevní rozbory v podání
E. Szarské - mezinárodní rozhodčí z Polska. Po krátkém
obědě vystoupil prof. Zeman na
téma vitamíny, makroprvky,
živiny a vše, co se týká výživy
vytrvalostního koně. Další přednáška v podání P. Jahna představila poněkud záhadný svět
dopingu, kde i mák na rohlíku
může zanechat zakázanou
molekulu v odebraném vzorku.
E. Szarská dále obohatila
přednášky o autentické zážitky
ze zákulisí Mistrovství světa
v Římě, o informace z Austrálie, kde se pomocí nových pravidel bojuje proti přetěžování
mladých koní a o systému tréninku koní na profesionální
úrovni.
Závěr semináře patřil ocenění těch nejúspěšnějších v roce
2003. Po zásluze se jezdcem
roku stala mistryně republiky
R. Vaněčková, koněm roku
klisna TORTE OSTEO.
Seminář poskytl důležité
informace týkající se tréninku,
dopingu, péče o koně a našich
i mezinárodních pravidel vytrvalostního ježdění.
Za uspořádání této akce je
nutno poděkovat M. Burdové
a V. a M. Kyselým.
J. Sálus

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

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

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
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

Jezdecké potřeby

Jaro s koÀmi

VABANK

18.-21. bﬁezen 2004

Praha 9, Mochovská 38
u stanice metra Hloubětín
areál Havana
včetně veškerých sedlářských prací a oprav
Otevřeno:
Po - Pá - 10.00 - 18.00 hod.

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.
● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá ve spolupráci s profesionálními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.
● Na veškeré zboží poskytujeme odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.
● Naše výrobky si můžete koupit ve všech dobrých prodejnách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!
● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozšiřování naší nabídky.
● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku nebo Vám poradíme nejbližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.
●

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

Jezdecké potřeby

V˘stavi‰tû
Lysá nad Labem
Nav‰tivte expozici firmy ·epra,
kde bude provádûna prezentace
a prodej krmiv
pro konû v‰ech
kategorií ﬁady:

Zveme Vás na
pohodlný nákup

Tel.: 281 867 503

tel./fax: 466 401 369
e-mail:
pavel.vachutka@seznam.cz
Hradiště na Písku 5
533 52

V˘hodné ceny

Zemûdûlské sluÏby
Bûstovice a. s. âR
Tel.: 723 612 479
e-mail: havlickova@zesbe.cz
www.zesbe.cz

·epra
Ostruhová 58, 271 01 Mûlník
Tel.: 315 625 411
Fax: 315 626 034
e-mail: sepra@quick.cz

Jezdecké potřeby
Ivan Kovalčík
Českobrodská 3/17
Praha 9
●
●
●
●
●

parkování v areálu
výměna zboží
zasílání na dobírku
komisní prodej
opravy sedlářské
tel.: 721 233 629
fax: 284 812 246
e-mail:

jezdeckepotreby@atlas.cz
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