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Galaveãer na Îofínû
Vše si žádá svůj čas a vše svůj vývoj. Slavnostní galavečer jezdeckého sportu, kterému byly základy položeny již před deseti lety,
doputoval až do samotného centra slavnostních ceremoniálů té nejvyšší třídy. Jezdci a koně hodnotili v sobotu 13. března na Žofíně.
Desátý jubilejní ročník vyhlášení nejlepších jezdců a koní uplynulé
sezóny tak získal novou dimenzi. Pořadatelství se tentokrát ujal
časopis Jezdectví, který získal pro spolupořadatelství další jednotlivce i organizace a společně pak pozvali příznivce jezdeckého sportu
do místa, které je centrem českého společenského života již od poloviny 19. století.
Pozvání bylo i díky reprezentativnímu místu vřele přijato a v sobotu
v 18. 00 praskal hlavní sál doslova ve švech. Moderování se ujal rozhodčí Radovan Šálek a řadu ceremoniálů svým zpěvem opět ozdobila Světlana Nálepková.
Pořadatelé pochopitelně tradičně oslovili celou řadu dalších známých tváří jejichž majitelé jsou více či méně nadšenými jezdci, a tak
mnohý z oceněných převzal cenu z rukou nějaké VIP osobnosti.
Oproti jiným letům byla tentokrát oceněných skutečně dlouhá řada
a ceremoniály zaplnily většinu oficiálního programu. Nechybělo však
i připomenutí nejlepších výkonů roku 2003 pomocí tří videovstupů.
Protože jsme již o většině oceňovaných kategoriích na stránkách
Jezdce hovořili, připomeňme si hlavní aktéry velmi stručně:
Nejlepšími v juniorské kategorii drezúrní jezdec a kůň se stala
Libuše Půlpánová z hřebčína Equus Kinský a její kůň AVALON,
který je ovšem v majetku trenéra L. Půlpánové Z. Beneše.
Ocenění za nejlepšího drezúrního jezdce a koně v kategorii mladí
jezdci si odnesla Magda Škardová z TJ Havlíčkův Brod a jihočeský
ARCON M. Neklové startující za JK Fencer.

Přikrývku pro koně SILVIO předali za asistence majitele Z. Tenkráta
S. Nálepková a B. Polívka

Pak přišly na řadu soutěže KMK. Nejprve drezúra pětiletých,
kde se radovali manželé Šimáčkovi z Chebu z vítězství klisny
FLÉTNA TEREA. Prvenství šestiletých drezúristů převzal majitel
klisny SAMANTA V. Hájek, spolu s jezdkyní H. Pelikánovou.
Po nich byl na jevišti dvakrát B. Starnovský za stáj Bost, kterému náleželo ocenění za nejlepšího čtyřletého - LACALLETO
i pětiletého - YELLOW MAN skokana. Majitelem nejlepšího šestiletého koně soutěží KMK je tentokrát Z. Müller ze společnosti
ERC Mnětice a jeho vítěz se jmenuje CORSÁR.
Poprvé byli letos vyhlašováni i další šampioni chovatelských soutěží. V prvém ročníku Šampionátu mladých koní se jimi stali LAWILLI (pětiletí - maj. J. Kutěj), CHARLOTTE (šestiletí - JS Remark)
a EVERDEN (sedmiletí - Mustang Havířov).
A cereminály pokračovaly. Nejlepším juniorem ve skokovém
Poháru časopisu Jezdectví se stal Josef Kincl z Horymas Horní
Město. Nejlepší jezdkyní ve stejné soutěži Veronika Macánová
(Tecton Most). Celkovým vítězem skokového Poháru časopisu Jezdectví se pak nemohl stát nikdo jiný než Aleš Opatrný (Hořovice).
I drezúra má svůj Pohár a zde se z prvenství radovala Šárka
Charvátová (Panská Lícha).
Úplnou novinkou v řadě ocenění bylo vyhodnocení Počin
roku. Zde se pořadatelé rozhodli ocenit týmové úsilí při snaze
o kvalifikaci J. Hatly pro OH v Aténách a cenu si přišli převzít
zástupci firmy Logica CMG Team Dream, kteří spolupracují se
společností Horse Academy Radimovice.
(Pokračování na str. 2)

SPORT

Galavečer na Žofíně
(Dokončení ze str. 1)
Poté se na podiu objevilo i vítězné skokové družstvo z karlovarského šampionátu,
kterým byl tým středočeské oblasti ve složení J. Opatrná, L. Jandourek, A. Opatrný
a M. Zbořil.
Další premiéru zaznamenalo vyhlášení
kategorie Sponzor roku a toto ocenění si
odnesla firma Orling s. r. o.
A pak již přišlo velké finále, při kterém
nechyběli ani živí koně. Přikrývku s nápisem
Kůň roku 2003 se skutečnou noblesou převzal BLACORO K-MaK manželů Koblížkových a díky B. Polívkovi přitáhnul ceremoniál i zástupy fotoreportérů a kameramanů.
Titul Jezdec roku v drezúře si do západních Čech odvezla Hana Pelikánová.
Druhá nejcennější přikrývka zahalila

REPORTÁŽE
některých menších pražských
závodech v průběhu dubna,
ale
koncem
května by ráda startovala
v Rakousku.,
A. Opatrný
veřejně z podia
vyjádřil naději,
že slibná spolupráce ze stájí
P. Shockemöhleho by přeci
jen
mohla
pokračovat.
Majitel SILVIA Z. Tenkrát
přiznal, že plánovaná přestávka našeho nejlepšího koně
možná nebude
tak úplná, ale
v každém přípa- Z. Motyginová byla za
dě by nechtěl redakci Jezdectví jedním
SILVIA posílat z hlavních organizátorů
do těch nejob- večera
tížnějších závodů a začátek se bude snažit posunout co
nejdále.
A majitel časopisu Jezdectví F. Čermák
řekl, že jeho příznivé pocity z pořadatelství
galavečeru u něho zatím převládají a tak je
zatím odhodlán v záštitě nad jezdeckým
galavečerem pokračovat.
Věřme tedy, že na prahu druhé desítky slavnostních vyhodnocení sezón, má české jezdectví nového garanta, který postupně a na základě
zkušeností přivede společenské setkání jezdců
na skutečně špičkovou úroveň.
Text C. Neumann, foto J. Malinovský

Určitě nejen mnozí diváci, ale i prezident
ČJF Jar. Pecháček jistě ještě nedávno
nevěřili, že jezdeckému galavečeru bude
patřit Slovanský ostrov a Žofín
skokového Koně roku, kterým je tentokrát
SILVIO majitele Z. Tenkráta z Tetína.
A slavnostní tečku před vypuknutím plesového veselí obstaral Aleš Opatrný jako
skokový Jezdec roku 2003.
A protože byla záplava oceněných skutečně veliká, oslovili jsme jen některé:
Š. Koblížková se nám svěřila, že sezóna
BLACORA K začne pravděpodobně na

O závěrečnou část večera se postarala
dvojice D.J. - Rodrigo (L. Jandourek)
a D.J. - Kurt (M. Červený)

Drezúrní jezdkyní roku 2003 je H. Pelikánová
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V
dnešním
čísle Jezdce je
přiložen kompletní rozpis všech
soutěží Českého
skokového poháru, který vydala
Asociace Českého skokového poháru. Tento materiál vás
provede celou plánovanou sezónou soutěže,
která si během prvních dvou ročníků získala
značnou popularitu. Na tomto místě pak
budete v průběhu celého roku nalézat veškeré informace o novinkách či změnách v soutěžích Českého skokového poháru, jejichž se
zpravodaj Jezdec stal mediálním partnerem.

Český skokový pohár na webu
Dne 1. března byla oficiálně spuštěna
prezentace Českého skokového poháru.
Záměrem je zpřístupnit nejširší veřejnosti
dění v rámci ČSP a vytvořit jednotný oficiální informační portál.
Na stránkách budou uveřejňovány rozpisy, výsledky, průběžná pořadí, fotografie a
informace spojené přímo s asociací. Budou
zde i případné organizační změny v jednotlivých kolech a další informace. Adresa
internetové stránky českého skokového
poháru je www.ceskyskokovypohar.cz

V Paříži o hodinky
Další kolo západoevropské ligy Světového poháru proběhlo ve dnech 5.-7. března
v pařížské hale Bercy. Velká cena byla
sponzorována firmou Rolex a zlaté hodinky
si nakonec vybojoval Rodrigo Pessoa na
BALOUBET DE ROUET, který se před
milánským vyvrcholením dostává do skvělé
formy. na dalších místech skončili Ludo
Philippaerts (BEL) - PARCO, Otto Becker
(GER) DOBEL’S FIALA, Marcus Ehning
(GER) FOR PLEASURE a Jean-Marc Nicolas (FRA) - JPC MODESTO EQUIFOAM.
Pořadí na čele ligy se před závěrečnými
s’Hertogenbosch (25.-28. března) a Göteborg (8.-12. dubna) výrazně proměnilo. Do
čela se z 9. pozice dostal L. Philippaerts, na
druhou příčku postoupil z 12. místa R. Pessoa a třetí je nyní dosud vedoucí J. Lansink.
Pořadí na dalších místech je: M- MichaelsBeerbaum (GER), T. Velin (DEN), H. Weinberg (GER), O. Becker (GER), T. Hassmann (GER), E. van Der Vleuten (NED),
M. Kutcher (GER) a M. Ehning (GER). Ten
má jako obhájce loňského prvenství účast
v Miláně již jistou, ale i podle oficiálních kvalifikačních pravidel by se do letošního finále
dostal. Podrobnosti o soutěžích v Paříži
naleznete na www.paris-horse -show.com

ZE ZAHRANIČÍ

CSIP-A Corminboeuf
První mezinárodní měření sil má za
sebou i naše nejúspěšnější juniorská reprezentantka na pony Lucie Kraicová (JK
Mělník). Ta byla českou zástupkyní na
SABINA 3 při CSIP-A Corminboeuf. Spolu
s ní cestovali do Švýcarska i K. Mestenhauserová jako ošetřovatelka a V. Mestenhauser jako trenér.
Naše jezdkyně startovala v pátečním
zahajovacím skákání do 110 cm na čas.
Jedno zastavení, jako daň za snahu zkracovat dráhu L. Kraicové vyneslo 40. místo se 62
startujících. Následovala i první kvalifikace
pro VC (dvoufázové skákání 120/120) a naše
jezdkyně dokončila první fázi se 4 body
a skončila na 26. místě z 65 startujících.
V sobotu byla na programu druhá kvalifikace pro VC skok do 120 cm na čas.
L. Kraicová absolvovala se dvěma shozeními a skončila na 25. místě.
Součet výsledků v obou kvalifikacích
zařadil Lucii mezi 35 účastníků Velké ceny
a tak měla ČR svého zástupce i v nedělní
Grand Prix Cartier (do 125 cm). Až do překážky č. 8 (trojskok) probíhalo vše dobře.
První skok kombinace byl dobrý, ale dlouhou vzdálenost k druhému Sabina nezvládla na jeden skok, zadrobila, a na třetím
skoku v kombinaci zastavila s následným
pádem jezdkyně, který znamenal vyloučení.
K závodům se také vyjádřil trenér
V. Mestenhauser: „ V prvém případě
musím vyzdvihnout práci stavitele parkuru
i technického delegáta, kteří zareagovali na
přítomnou konkurenci, i když pro nás poněkud nevýhodně. Od prvních parkurů již byly
na kolbišti všechny oxery pravé, v mnoha
případech zadní bariera mírně „utopená“.
Pochopitelně byla dodržována maximální
šířka oxerů i všech ostatních skoků. Pouze
první skok byl snížený o 5cm. Ve všech parkurech byly dva dvojskoky, oba na jeden
cvalový skok. Největším překvapením pro
nás byly vzdáleností skoků v kombinacích,
které se pohybovaly 6,9 až 7,3 m, zatímco
loni ve Wienner Neustadt byly vždy 6,2 m.
V páteční druhé soutěži, proponované jako
do 120 cm, byly dokonce dva kolmé skoky
v 1. fázi a jeden oxer v druhé fázi 127 cm
vysoké. Pro naši klisnu, která neměla možnost se letos ještě zúčastnit závodů, bylo
velmi obtížné vyrovnat se i s velmi bohatou
výzdobou překážek i jejich okolí a z dalšími
netradičními prvky, které zdobily celé kolbiště. Obtížnost zvyšovaly i velmi malé rozměry haly.Fascinovaly mne trasy parkurů na
čas, kterých byla většina, dovolující alternativy zkracování, kterých většina startujících
bohatě využívala a dokazovala tak obrovskou úroveň současné špičky jezdců na
pony. Závody celé byly fantastickou podívanou a vysokou úroveň měly i všechna skákání národní, která se uskutečnila mezi
pony soutěžemi. Přivezli jsme si nové kontakty a mnoho zkušeností a poučení.“

ZPRÁVY

Hatla zahájil
vítězstvím

Foto J. Gebauer

J. Gračková - SIMBA DIVERSE

Pohár zůstal doma
Už 22. ročník Poháru žen ve skokových
soutěžích proběhl 6.března v hale jezdeckého areálu Slovanu Frenštát pod Radhoštěm.
Do hlavní soutěže Poháru žen (-ZL-), se
přihlásilo 62 dvojic z 30 oddílů. Pro velký
mráz se nedostavili všichni přihlášeni a tak
odstartovalo 45 dvojic. Mezi ně se rozdělila
dotace 10 000 Kč. Po základním kole bylo
čtrnáct bezchybných výkonů. Sedm z nich
postoupilo do druhého rozeskakování
a v něm předvedla bezchybný výkon jen
vítězka J. Gračková na SIMBA DIVERSE
z domácího oddílu. Další dvě ve druhém
rozeskakování jednou chybovaly. Mezi nimi
proto rozhodl čas a druhá skončila E. Živníčková s NAGÁNO z Hradce nad Moravicí
a třetí H. Kuželková s FANTAZII 4 z Bukanýru Kuželka Karviná. Dvě chyby stačily na
čtvrté místo K. Flisníkové s UNII 3 z JK
EQUITEAM Flisník a pátá, domácí K. Kopišová s BALETEM vzdala.
-jgeV neděli 7. března pak pokračovaly skokové soutěže ve Frenštátě závody pony.
JK Trojanovice je centrem pony ježdění
na Moravě. Po sérii zimních soustředění
vznikl nápad využít připravené haly po
Poháru žen a prověřit tak formu dětí na
ponících. Přestože byl ještě sníh a cesty
obtížně sjízdné, dostavilo se ke startu 24
dvojic. Vůbec poprvé na Moravě se jela stylová soutěž dle polského vzoru, kterou hodnotil hlavní rozhodčí J. Živníček. Součástí
tohoto způsobu je průběžný komentář do
mikrofonu. Navíc dostává jezdec za každou
chybu trestné body. Cílem tedy je zajet parkur nejen s čistým kontem na překážkách,
ale současně i v dobře hodnoceném stylu.
Takto se tedy ve Frenštátě hodnotil prvý
parkur, druhý pak již byl klasický na trestné
body a čas. Těmito závody děti zahájily
čtvrtou oficiální sezónu pony sportu v ČR.
Další severomoravské pony akce proběhnou v květnu již na otevřených kolbištích
I. Biolková
v Trojanovicích a Hradci n. M.

Podkova startuje

L. Strnadlová - MARKÝZA, JK Trojanovice,
druhá v soutěži -ZL- pony ve Frenštátě p. R.

Ti z vás, kteří jsou ve standardním adresáři pořadatelů Soutěží podkovy dostávají
s dnešním číslem Jezdce i kompletní rozpis
všech kvalifikačních kol 39. ročníku soutěží
Zlaté podkovy. Letošní ročník soutěží všestrannosti otevřou tradičně závody v Pardubicích, a to hned dvěma mítinky. Ten
první 17.-18. dubna bude věnován dětem a
pony a ten druhý pak tradičním čtyřem
soutěžím Podkovy 23.-26. dubna.
Pokud máte zájem o rozpis soutěží Zlaté
podkovy a v dnešním čísle Jezdce jste jej
nenalezli, kontaktujte prosím redakci Jezdce a my vám Rozpis zašleme příště.

-3-

Ve dnech 11. - 14. března zahájil náš jezdec Jaroslav Hatla plánovanou olympijskou
kvalifikaci roku 2004. Dějištěm prvého mezinárodního srovnání letošního roku bylo portugalské Barroco d’Alva, kde byly vypsány soutěže CIC* a CIC ***.
Těmto startům však předcházely již starty
ve Velké Británii. V sobotu 28. února si
vyzkoušel J. Hatla s KARLOU i s KYRENEJENALAS BOY halovou soutěž všestrannosti. V jednodenním měření sil je na programu
drezúrní zkouška a zkrácený parkur přes crosové překážky. KARLA startovala v soutěži
úrovně jedné hvězdy a KYRENEJENALAS
BOY, který je ve stáji zjednodušeně nazýván
„BERRY“, ve dvou hvězdách. Oba starty byly
přípravné a koně se umístili ve druhé desítce
startujících.
Do Portugalska cestoval náš jezdec s klisnou FUTURE ECLIPSE pro soutěž CIC* a s
KYRENEJENALAS BOY pro CIC***. FUTURE ECLIPSE se ihned po drezúře ujala
vedení (44 bodů) a protože nezaváhal ani
v dalších disciplinách proměnil J. Hatla hned
svůj první start ve vítězství a za sebou nechal
všech 75 dalších startujících. Na druhém
místě skončili dva italští zástupci M. Biasa na
GAVROCHE DY SYLFAB (ITA) a L. Deghe
na GINGER 23.
S „BERRYM“ měl J. Hatla úkol výrazně
obtížnější. Již i tento výsledek pochopitelně
sehrává důležitou roli v olympijské kvalifikaci
a tak psychická zátěž našeho jezdce byla
značná. Po drezúrní zkoušce bylo vše velmi
nadějné a dvojice obsadila ve startovním poli
69 dvojic 13. místo.
V sobotním crosu se však náš jezdec
nevyhnul jezdecké chybě, která stála zastavení a tím i konec nadějí na přední umístění.
Propad na 41. místo bylo zklamáním o to větším, že bez této penalizace by byl Hatlův
výkon v crosu jedním z nejlepších. Závěrečná
jedna chyba na parkuru pak postrčila naši
dvojici na konečné 30. místo.
Pro OH však zatím tento výkon nestačí a
tak musí KYRENEJENALAS BOY ve své
olympijské cestě pokračovat na CIC*** do
Říma, které je na programu 9. - 11. dubna.
První v soutěži skončila Švýcarka M. Cortesi na PEPPER MINT III, před dvojicí F. Fani
Ciotti - BURY BOY DE GUY (ITA) a opět
L. Deghe, tentokrát na koni NARCISO II.
Ke svému výkonu J. Hatla řekl: „Poněkud
jsem překombinoval nájezd a nakonec jsem
jezdil do poslední chvíle zpátky a zastavení
bylo na světě. Je to škoda o to více, že šance
i na druhé vítězství byla veliká a mohli jsme
mít již olympijské starosti vyřešené.“
I když zaváhání na trati J. Hatlu velmi
mrzelo, na dlouhé úvahy mnoho času nebylo.
Ihned po skončení soutěže se letecky vracel
do Velké Británie, aby se zde věnoval především klisně KARLA, kterou čekal o víkendu
19.-21. března start v národní jednohvězdičkové soutěži ve městě Lincoln.
Změna plánů v budoucích startech našeho
jezdce ještě nastala po zrušení CIC***
v Rumunsku, který se měl konat 23.-25.
dubna v Targu Mures. Namísto těchto soutěží
bude tedy J. Hatla bojovat o předolympijské
body na soutěžích stejné úrovně v Irsku.

Nová adresa
pro JEZDEC
Ke zjednodušení komunikace se
všemi našimi příznivci i zájemci o sdělení
zajímavých novinek byla do provozu uvedena nová internetová adresa redakce.
Uživatelé e-mailové pošty mohou nyní
používat i adresu jezdec@jezdec.cz

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Koně pod pyramidami
Nejeden český jezdec se v posledním
desetiletí vypravil za poznáním do zahraničí
a mnozí zde pobyli i delší dobu. I když o exotické zážitky již nemáme takovou nouzi, přeci
jen se může málokdo pochlubit jezdeckou
zkušeností v tak exotické zemi jako je Egypt.
Českou jezdkyní, která nejenže pod pyramidami jezdila, ale navíc zde strávila řadu měsíců, je Hana Kratochvílová. Možná že jste se
již někteří z vás s tímto jménem setkali, protože H. Kratochvílová začala u nás na konci
roku 2003 rozvíjet obchodní činnost s koňmi.
Zájemcům je nabídka koní zprostředkována
především díky internetu a adresa na kterém
naleznete aktuální seznamy nabízených koní
je hanuca.sweb.cz

Nás však především zajímalo jak se Hana
Kratochvílová dostala do Egypta:
„K mé práci v Egyptě vedla poněkud delší
cesta. Protože pocházím z Pardubic, začínala
jsem s jezdectvím nejprve v Bohdanči a potom
u F. Zábrodského v Rosicích n.L. Potom jsem
jezdila společně M. Šoupalem v Nemošicích
a zde byl mým nejúspěšnějším koněm trakén
OBMAN, se kterým jsem startovala až v soutěžích -L-.
V roce 1996 jsem se rozhodla pracovat
chvilku v zahraničí a J. Skřivan mi pomohl
sehnat práci ve Švýcarsku u Rudolfa Lettera.
Toho viděli příznivci jezdectví skákat i při pražském CSIO. Zde jsem byla rok a protože byl
R. Letter v té době členem švýcarského
B týmu, jezdila jsem s ním i po závodech po
celé Evropě.
Mým druhým působištěm byla švýcarská
stáj Urse Faeha ve Weisendangen, který je
nejvíce znám z bojů o medaile při OH 1996
v Atlantě, kde nakonec na klisně JEREMIA
získal pro Švýcarsko 3. místo.
Tento závodník již patřil ke skutečné světové elitě a i soutěže, které jsem jako člen jeho
stáje navštívila, patřily k nejprestižnějším. Byly
to například závody v Olympia Hall v Londýně
či při CHIO Aachen. V té době jsem pomáhala
i na malém dvouměsíčním záskoku ve stájích
Wiliho Meligera a ošetřovala i CALVARA V.
Protože jsem však chtěla poznat i obchodní stáje a obchod s koňmi mě zajímal, přijala
jsem nabídku z velké obchodní stáje na francouzko-švýcarských hranicích ve městě
Crassier.
Práce zde mi přinesla i lákavou nabídku
zařídit pro rekreační účely hotelových hostů
stáj v egyptském přímořském středisku Hurgada ve městě El Quiser. Mým úkolem bylo
obstarat nejen vhodné koně pro evropské
turisty, ale vybavit stáj i vším ostatním potřebným podle evropského stylu. Hotel ležel na
břehu Rudého moře a klientelu tvořili především Evropané. V Egyptě jsem tak strávila
více než rok. V té době jsem však začala dálkově studovat vysokou školu v ČR a tak jsem
musela být přeci jen poněkud blíže. Z Egypta

jsem se proto přesunula do Itálie a pracovala
v obchodní stáji Stefana Fertita v italském
Manerbiu. Ten je i obchodním společníkem
známého italského jezdce J. Smitha.
Posledním mým zahraničním působištěm
pak byla obchodní stáj v SRN Reinholda Distela nedaleko Frankfurtu nad Mohanem.
V roce 2003 jsem však končila školu a to jsem
již musela zpět domů.“
Když Vás tak poslouchám tak se nestačím
divit, co lze dnes stihnout. Co děláte nyní?
„Pochopitelně využívám své kvalifikace
i slušné jazykové vybavenosti a pracuji v jednom velkém pražském hotelu. Mojí touhou je
však obchod s koňmi, ve kterém bych chtěla
využít nejen zkušenosti z evropských obchodních stájí, ale především mých kontaktů na
tyto obchodníky. Věřím
tedy, že budeme
schopni nejen nabídnout českým zájemcům slušné koně ze
zahraničí, ale především i koně z našich
stájí uplatnit na evropském trhu.“
To je pochopitelně
pro naše chovatele
i jezdce velmi lákavé.
Jak si myslíte že se
Vám to podaří?
„Snažíme se pracovat tak jak jsou zvyklí
v západní Evropě.
Všichni koně, kteří se dostanou do naší nabídky, podrobně představujeme pomocí videokazety a dodáváme i veterinární posudky, k práci
využíváme internet a pro obchodníky připravujeme kolekce koní podle jejich přání, aby se
případná cesta do České republiky vyplatila.
Využívám kontaktů nejen ze SRN, Itálie a Švýcarska, ale díky těmto stájím se snažíme oslovit i zájemce z USA.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám
i Vašim klientům na obou stranách úspěšné obchody.
A na úplný závěr jen dodejme, že odvážnému štěstí přeje. A podle popisu svých zahraničních zkušeností Hana Kratochvílová určitě
mezi odvážné patří.
C. Neumann
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Veterinární pravidla
po 1. květnu?
S blížícím se datem vstupu České republiky do Evropské unie nás stále více zajímá,
jaké změny nás čekají ve veterinárních pravidlech při pohybu koní v rámci států EU. Protože oficiální materiály na toto téma ještě
stále neexistují, oslovili jsme pracovníka
Státní veterinární správy MVDr. M. Sehnala.
Zde jsme se dozvěděli, že na problému
pohybu zvířat v rámci sjednocení legislativy
se státy EU se stále ještě pracuje a veškeré
cesty k získání příslušných dokladů budou
postupně zveřejňovány na internetové adrese www.svscr.cz
Jistá je však jedna zásadní změna. Od
1. května odpadne veterinární kontrola koní na
hranicích, která se bude týkat již jen zvířat ze
třetích zemí. Koně budou v zemích EU cestovat s veterinárními dokumenty a jejich případná kontrola bude probíhat až v cílovém místě.
Se Státní veterinární správou také úzce
spolupracuje sekretariát ČJF a generální
sekretářka A. Pellarová nám na náš dotaz
sdělila, že v průběhu dubna budou na internetových stránkách ČJF umístěny veškeré
informace z oblasti veterinární podmínek.
V zásadě platí, že vedle obecně známých
veterinárních podmínek (očkování proti chřipce podle předepsaného schématu, rozbory
krve apod.) musí být případné specifické
veterinární podmínky v cílovém místě v EU
obsaženy v pozvání, popř. rozpisu soutěže.
Stejně tak rozpis mezinárodních závodů či
jakékoliv jiné mezinárodní hipologické akce
v ČR bude obsahovat podmínky, které vyžadují současné české veterinární předpisy.
Dodejme jen, že pro pohyb sportovních
koní v rámci ČR platí i pro rok 2004 stejná
pravidla jako v letech minulých a po splnění
předepsaných vakcinací a laboratorního ověření krve (hřebčí nákaza, infekční anémie)
bude i nadále sportovním koním udělována
výjimka k celoročnímu přesunu v rámci ČR.

Seminář pro
rozhodčí spřežení
Komise spřežení zve všechny rozhodčí
s platnou licencí pro rozhodování soutěží
spřežení k semináři nad novinkami roku
2004. Seminář se koná v sobotu 27. března
v SOUz v Kladrubech n. Labem a zájemci
mohou podrobnosti získat na tel.: 777 750
940 (J. Kunát) a 723 281 056 (I. Hrdličková).

Blahopřejeme...
... pražskému jezdci, trenérovi a veterinárnímu lékaři Oldřichu Bečkovi, který
16. března oslavil 70. narozeniny.
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Pony
v Herouticích
V neděli 14. března zahájili
novou sezónu v Herouticích.
Konaly se halové závody, při
nichž se jely soutěže do stupně
-ZL- na velkých koních a do
stupně -L- na pony. Na startu
se sešli jezdci z 25 oddílů z
celých Čech a jižní Moravy. V
nejvyšší soutěži patřilo prvenství Z. Hájkové s koněm JODID
z JK Kavallo Tábor.
Odpoledne patřilo úvodu do
pony sezóny v Čechách.
V soutěži Ponyhandicap ZLP
se sešlo na startu 25 dvojic a
tato soutěž se rozhodovala
také podle polského modelu. V
této stylové soutěži s naprosto
převahou brilantní jízdou zvítězila N. Crnková s koněm MON
CHERRY z JS Bost Praha.
Nejnáročnější soutěží pro pony
byl Ponyhandicap LP. Rovněž
zde se sešlo 24 startujících.
Zvítězila domácí J. Perníčková
s koněm IRVEL.
Další závody jsou v Herouticích v neděli 21. března a na
programu jsou halové drezúrní
soutěže do stupně -L-. O týden
později 28. března se pak
konají další skokové závody
Jarní cena Heroutic, která již
bude i prvním kolem Pony ligy.

Pony liga
JK Heroutice vyhlašuje pro
letošní sezónu opět seriálovou
soutěž pro všechny jezdce na
pony, kteří se v průběhu roku
2004 zúčastní kvalifikačních
závodů Pony ligy 2004. Do
ligy se započítávají výsledky ze
závodů v Herouticích v termínech 28. března, 16. května,
10. července (Pony Cup - Mistrovství SČ) a 27. - 28. listopadu a také ze závodů ve Všeticích 19. září.Vyhodnocení
Pony ligy 2004 proběhne 28.
listopadu po ukončení poslední
soutěže - finále ligy.
Soutěží jezdec, nikoli dvojice. Hodnotí se umístění jezdce
v soutěži. Body pro postup do
finále jsou získávány v každém
kvalifikačním kole pouze s jedním koněm. Pokud se jezdec
účastní soutěže s více koňmi,
započítává se mu výsledek
s tím nejlépe umístěným.
Pokud se jezdci umístí ex
equo, body se dělí rovným
dílem. Rozpisy jednotlivých kol,
kompletní Pravidla Pony ligy a
průběžné pořadí jezdců naleznete na www.heroutice.cz.
Pony extraliga 2004 - otevřená všem jezdcům na pony do
148 cm. Finále se zúčastní
čtyři nejlepší jezdci z kvalifikačních kol. S koněm, s nímž bude
startovat ve finále, musí jezdec

dokončit alespoň dvě kvalifikační soutěže. Pokud se někdo
ze čtveřice finalistů z finálové
soutěže omluví, nastupuje další
v pořadí jako náhradník. Finále
bude probíhat s výměnou koní

JK Mělník opět
na internetu
JK Mělník oznamuje, že kompletní propozice všech akcí
pořádaných na kolbišti v Mělníku
jsou k dispozici na internetových
stránkách www.jkmelnik.cz
Celkem se zde uskuteční 32
skokových soutěží, 38 drezurních soutěží pro velké koně, 39
soutěží ve skákání pro koně bez
licencí, 41 soutěží ve skákání
pro pony a 20 soutěží v drezůře
pony, k tomu 4 jezdecké hry.
Zájemci, kteří nemají přístup
k internetu a neobdrží tištěné
proposice poštou, mohou zavolat tel. 777 234 448.

Spřežení na
šampionáty
Tradičním Jarním vozatajským seminářem zahájili symbolicky příznivci spřežení sezónu 2004. Seminář se konal 6.
března v Humpolci. V tradičním
programu nechybělo vyhodnocení loňské sezóny a informace o soutěžním kalendáři roku
2004. Ten bude opět i v tomto
roce velmi nabitý, protože
komise spřežení plánuje účast
na všech vrcholech letošní
mezinárodní sezóny. Tím bude
tradičně nejen Dunajsko-alpský
pohár (Greven-Bockholt 16.19. září), ale i oba světové
šampionáty (jednospřeží 21.25. července ve švédském
Astorpu a čtyřspřeží 4.-8.
srpna v maďarském Kecskemetu). Jezdci byli v rámci
semináře seznámeni s kvalifikačními podmínkami pro účast
na těchto vrcholech mezinárodní sezóny, ale i pro účast na
národním šampionátu v Bolehošti (10.-12. září). To je bohužel těsně před Dunajsko-alpským pohárem a tak se zdá, že
nejlepší dvojspřeží letos na
národním šampionátu startovat
nebudou.
V dalším programu byly přítomní seznámeni i s dodatky
pravidel pro rok 2004 i dalšími
soutěžními novinkami nastávající sezóny. Jednou z těch
důležitých je skutečnost, že
v letošním roce se nebude
konat kvalifikační kolo soutěží
Podkovy v Lošticích, ale uvolněné místo zaplnil pořadatel
ze Šinkvic. Spřežení tak budou
mít v letošním ročníku soutěží
Zlaté podkovy tři kvalifikační
kola, která se konají v Rudě Lánech, Šinkvicích a v Moravském Krumlově.
Nově je v národních soutěžích jezdcům povoleno startovat se dvěma spřeženími. Soutěžící však musí dopředu
nahlásit výkon kterého spřežení bude započítáván do Českého poháru a s tímto spřežením
musí startovat nejdříve.
První reprezentační výjezd
bude v letošním roce patřit
čtyřspřežím, která se chystají
ve dnech 28.-3. května do
maďarského Vecses a po nich
přijde na řadu tradiční Altenfelden (AUT). Ten se koná 17.20. června a zde jsou vypsány
soutěže pro všechny zápřahové kategorie včetně pony.

Inzerce
● Prodám anglické chomoutkové postroje, kování alpaka,
cena dohodou. Volat večer po 18. hodině. Tel.: 491 475 436.
● Prod. 3,5 l. kl., neobsednutá, vysoko v krvi, velmi vhodná
na sport. Cena dohodou. Tel.: 387 995 191.
● Prod. Avii 30-E na dva koně, rychlá demontáž na valník,
spolehlivá. Tel.: 602 653 138.
● Rodinná farma Zámečníkova, Koldín u Chocně, nabízí
k prodeji lisovanou slámu v kulatých balících průměr 150 cm.
Cena 1ks/270,- Kč. Kontakt Z. Kusý tel.: 604 880 173.
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Hřebčín

- největší soukromý chovatel starokladrubského bělouše
– hledá větší počet pracovníků pro následující profese:
• ošetřovatel koní - jezdec
• ošetřovatel koní - kočí
Požadujeme zaslání profesního životopisu na adresu:
Jana Rosáková, NEWTON
Consulting, Politických
vězňů 10, Praha 1 110 00
nebo
e-mail:
jana.rosakova@newton.cz
Znalost cizího jazyka a řidičské oprávnění výhodou

Výsledky
Frenštát pod Radhoštěm 6.3. -Zděti a junioři (21) 1. Kuželková - FANTAZIE 4 (Bukanýr Kuželka), 2. Štipová ASCOTIC EGLO (Newport), 3. L. Košnarová - LEON (JK Havránek), koně 1. a
2. rokem (8) 1. Fajkusová - SAGA 4
(Trojanovice), 2. Bauer - TERCIER
(Frenštát), 3. Heraltová - FUTURE (JK
Karina), ostatní (10) 1. Šotkovská IDBAR (Dřevěný dvůr Baška), 2. Gračková - SIMBA DIVERSE (Frenštát), 3.
Durčáková - BORGIA (Beskyd Dobrá),
-ZL- muži (5) 1. Ondryáš - LUSY 2
(Frenštát), 2. P. Klár - AMOR 4 (Agrostyl
Otice), 3. Michálek - GASPE (JO Příbor), stup. obt. do 120 cm (17) 1. Flisníková - GOMERA (JK EQUITEAM Flisník), 2. Kuželková - CHAWARA (Bukanýr Kuželka), 3. Biolková - MARION 3
(Trojanovice), Pohár žen -ZL- (45) 1.
Gračková - SIMBA DIVERSE (Frenštát),
2. Živníčková - NAGÁNO (Hradec nad
Mor.), 3. Kuželková - FANTAZIE 4
(Bukanýr Kuželka), 4. Flisníková - UNIE
3 (JK EQUITEAM Flisník), 5. K.Kopišová
- BALET (Frenštát).
Soutěže pony 7.3. -Z- pony handicap - S+A (10) 1. Polesová - CIT 1
(Pony klub Olešnice), 2. Šindlářová SAMET (JK Hradec nad Mor.), 3. Strnadlová - MARKÝZA 3 (Trojanovice), -ZPB (14): 1. Strbadlová - AURA 1 (Trojanovice), 2. Všolková - GITA 2 (Frenštát),
3. Procházková - ŠOŠON (Trojanovice),
-ZL-pony handicap S+A (10) 1. Maludová - LUCINDA (ŽIPO klub Natur), 2. Strnadlová - MARKÝZA (Trojanovice), 3.
Šindlářová - SAMET (Hradec nad Mor.),
-ZL- PB (14) 1. Tkáč - TETHYS, 2. Strnadlová - AURA 1 (oba Trojanovice), 3.
Malinovská - NEAPOL 1 (Stáj Malinovská).
Heroutice 14. 3. -ZM- koně 1. rokem
1. Lipovská - HÁDANKA (JK Heroutice),
-ZM- děti 1. Perníčková - HEIDI (JK
Heroutice), skok do 100 cm 1. Perníčková - HABRA (JK Heroutice), -ZL- 1.
Hájková - JODID (JO Kavallo Tábor),
pony - -ZLP- 1. Crnková - MON CHERY
(JS Bost Praha), -LP- 1. Perníčková IRVEL (JK Heroutice).

Jaro s koÀmi
18.-21. bﬁezen 2004

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

Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

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

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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
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