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Militaristick˘ podzim
Nejen vyvrcholením sezóny všestrannosti na
ME v Blenheimu žila na podzim letošního roku
naše militaristická společnost. Česká republika
byla zastoupena svými reprezentanty na řadě
mezinárodních soutěží.

CIC* Neumarkt
Týden po ME startovala P. Sůrová na BAJKONUR na CCI v rakouském Neumarktu. Zatímco
v průběhu října si nikdo téměř v celé Evropě
nemohl na počasí stěžovat, polovina září byla
ještě velmi deštivá. Pršelo i v Neumarktu a
P. Sůrová startovala třetí od konce startovního
pole. Trať crosu byla v té chvíli již řádně poničena. Naše jezdkyně v průběhu soutěže vyhodnotila terén jako velmi nebezpečný a po ošklivě
vypadajícím uklouznutí na 11 překážce ze soutěže raději odstoupila.
Velmi frekventovaným datem však byl přelomový víkend mezi zářím a říjnem 30.9. až 2. 10.

Hned sedm českých koní startovalo v úrovni
CIC*. Zde mohla být opravdu spokojená M. Šedá
na GROT, která skončila ve startovním poli 26
dvojic na 4. místě (D - 58,81, C - 6,80, P - 1).
V prvé desítce jsme měli ještě tři zástupce když
M. Čaganová na HYDE PARK skončila sedmá
a P. Myška na BET HRADIŠTĚ devátý a hned za
ním i N. Knopová - KLIP. Z dalších našich jezdců
soutěž dokončila ještě P. Pejřilová s DAN (12.).
M. Sokol (EGON) měli v terénu pád a soutěž
pro ně skončila. P. Veselovský neměl štěstí ani při
svém druhém startu a na CINZANO byl po dojetém crosu pro technickou chybu diskvalifikován.
Poslední skupina českých jezdců startovala
v soutěži A (úroveň -ZL-) a zde si v konkurenci
26 dvojic nejlépe vedla G. Slavíková na JACK
JACK, která skončila osmá za výkon v drezúře,
když obě zbývající části absolvovala bezchybně.
S. Erbeková a SUN SHINE CEMBRIT skončili
sedmnáctí a K. Fulínová na KLIVIE na 22. místě.

CIC** Kreuth

CIC*** Nichelino

V těchto dnech se vydal osamocený K. Polák
s KALIF na CIC** do Kreuthu, ale naše dvojice
před crosem ze soutěže odstoupila.

O 14 dní později ve dnech 14.-16. října pokračovali čeští jezdci ve všestrannosti dalšími soutěžemi v italském Nichelino. Na tyto závody odcestovalo šest Čechů se sedmi koňmi v čele s
J. Hatlou. Náš olympionik byl také podle očekávání naším nejúspěšnějším zástupcem.
Na KARLA startoval v úrovni CIC*** (28 startujících) a po 5. místě v drezúře jej bezchybný cros
postrčil na 2. místo průběžného pořadí. Bohužel
chyba na závěrečném skoku parkuru znamenala
sestup o jednu příčku, ale i tak je konečné 3. místo ve tříhvězdičkové soutěži příjemné.

CIC** Himberg

Ve stejném termínu však rozsáhlá česká ekipa
soutěžila na jiném rakouském kolbišti a čtrnáct
jezdců s 16 koňmi závodila v Himbergu nedaleko
Vídně. Zde jsme startovali ve třech soutěžích.
Vše stavěl i u nás známý K. Paar a o hodnocení
tratí jsme požádali J. Černého, který naše jezdce
doprovázel: „Menší soutěže byly velmi příjemné
a postavené pro mladé
koně, v obou CIC pak na
soutěžící čekal poměrně těžký ale korektní cros.
Zahájení obou terénních
zkoušek bylo snadnější
a určené k rozeskákání koní,
ale následně pak jezdce
i koně čekaly technicky
obtížné kombinace. Oba
závody měly prestiž zvýrazněnu tím, že úroveň jedné
hvězdy byla zemským mistrovstvím Vídně a dvě hvězdy pak celorakouským šampionátem.“
V CIC** jsme měli dva
zástupce. Neúspěšnější byla
J. Grodlová na FINLANDIA,
která skončila z 21 dvojic na
13. místě se ziskem 92,80
bodů (D - 72,60, C - 18,40,
P - 8) a tím splnila i kvalifikační podmínko pro ME mladých
jezdců
2006
(Pardubice 4. - 6. 8. 2006).
Druhým byl P. Veselovský
na CHIRGIZ, který však
Foto J. Bělohlav
soutěž po pádu v crosu
nedokončil. Naštěstí celý
incident se obešel bez zra- J. Grodlová - FINLANDIA skončili v CIC** v rakouském
nění jak jezdce tak koně.
Himbergu na 13. místě

A je tu Hubert
I ve stále více sportovně zaměřené jezdecké
společnosti, které v podstatě sezóna nikdy
nekončí, patří podzim Hubertovým jízdám. Ty
jsou pořádány jako rozloučení s uplynulým
rokem. Za všechny Hubertovy jízdy, které se
letos zatím pořádaly vybíráme tu, která se konala
v malebném prostředí Hradce nad Moravicí.
Trasa vedla převážně po zámeckých loukách
a proběhla za ideálního počasí v sobotu 22. října.
Slavnostní fanfáry čtyř trubačů odstartovaly
houf jezdců do údolí pod Hradeckým zámkem
vedený masterem J. Živníčkem. Pochopitelně
nechyběla ani liška. Trubači doprovázeli houf
během celé jízdy a večer je pak vystřídala westernová kapela. Ta měla přestávku jen v době,
kdy zasedal soud. „Soudce“ Josef Živníček měl
jako master o průběhu jízdy dokonalý přehled
a proto se svými poradci uděloval přísné tresty za
chyby či porušení pravidel. Vlastně bylo slyšet
jen „vinen !“ Lišila se pouze ve výši uložení pokut.
Všichni se rádi vykoupili příslušným mokem
v útulném prostředí místní hospůdky přímo
v areálu klubu.
-jgePro druhého koně J. Hatly AMICUS K byla připravena úroveň CIC* a zde bylo startovní pole 68
dvojic. AMICUS byl po drezúře na 18. příčce
a pak již jen postupoval vzhůru. Po čistém crosu
vystoupal na 8. pozici a po bezchybném parkuru
skončil na celkovém 5. místě.
V jedné hvězdě pak startovali ještě
J. Vobořilová na LUCKY LADY, B. Doušková GRACIE, P. Veselovký - MONARCHA a
K. Fulínová - CHIRGIZ. Všichni naši další zástup-
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ci však po chybách, jak v crosu tak na parkuru,
skončili na zadních pozicích. GRACIE ze soutěže
před crosem odstoupila.
Posledním startujícím v Itálii byla M. Šedá na
GROT. Ta se postavila na start soutěže CIC**.
Nevyhnula se však zastavení v terénu a ani chybě na parkuru a tak mezi 42 startujícími skončila
na 30. místě. I tak však získala i na GROT kvalifikaci pro ME 2006, které se koná v Pardubicích.
Bude si tak moci pro případnou účast na našem
druhém mistrovství Evropy vybírat z obou svých
koní, protože s CLEMENTAIN má již kvalifikaci
také splněnou.

Le Lion d’Angers
Posledním podzimním zahraničním startem
byla přítomnost tří českých zástupců na tradičním
chovatelském šampionátu šesti a sedmiletých
koní ve francouzském Le Lion d’Angers. Sem se
v termínu 21.-23. října vypravila trojice českých
jezdců se šestiletými koňmi, pro které byla připravena soutěž CIC*. Pod českou vlajkou startovali
G. Adamovská - LADA 13. P. Myška - FLUT a
V. Pavlin - GABARDEN.
K soutěži nastoupilo 48 dvojic. Po drezúrní
zkoušce se naši svorně seřadili ve druhé polovině startujících a nejlepší byl P. Myška na 33. místě. Tento jezdec si dobře vedl i v crosu a po malé
bodové penalizaci 0,8 bodu za čas vystoupal až
na 26. příčku. Bohužel právě jemu se nepovedl
parkur a po 4 chybách skončil na 33. pozici.
G. Adamcová byla po drezúře 43. Cross s
12 body za čas znamenal vzestup na 37. místo
a parkur s jednou chybou pak definitivní
35. místo.
V. Pavlin bohužel skončil v drezúře až na
44. příčce a v crosu inkasoval 20 bodů. To v průběžném pořadí stačilo pouze na 40. místo. Právě
této dvojici se pak naopak vydařil parkur, kde
podala čtvrtý nejlepší výkon, ale i tak stačily celkové součty pouze na 37. místo v celkovém pořadí. Celkem dokončilo 42 koní a z prvenství se
radovala Němka J. Wiesner na westfálském
LIBERO 103.
Mezi sedmiletými, kteří absolvovali soutěž
CIC** jsme tentokrát zástupce neměli a vítězství
zůstalo ve Francii zásluhou N. Touzainta na plnokrevném TATCHOU. Podrobnosti o soutěžích
naleznete na www.lelion-hn.com

Foto J. Bělohlav
V úrovni CIC* v Himbergu skončila
M. Čaganová na HYDE PARK na 7. místě

Foto M. Hažmuka
Ekipa našich jezdců startujících při CSI ve Wiener Neustadt

CSI-A J/Y/P Wiener Neustadt
Osmnáct koní a jedenáct jezdců cestovalo z ČR
k účasti na CSI určenému pony, juniorům a mladým jezdcům do rakouského Wiener Neustadtu,
které se konalo 21.- 23. října.
Populární halové závody, využívající vynikajícího
prostředí a zázemí přilákají každoročně mnoho
zájemců a to je spojeno s určitými obtížemi. Již
v loňském roce bylo parkoviště kolem haly natolik
přeplněno, že se téměř nedalo projít. V letošním
roce byla pravděpodobně i pro tyto organizační
obtížnosti účast poněkud menší, ale i tak se k závodům sjelo více jak dvě stovky koní. I proto, je v propozicích určeno, že každý kůň může startovat pouze jednou denně a i to je, vzhledem k finanční
náročnosti závodů, poněkud odrazující. Tento
požadavek byl navíc i komplikací pro zahajovací
soutěž, která byla zároveň i jedinou kvalifikací pro
nedělní finálové vyvrcholení.
Na druhé straně se rozhodně nesmí přechod
z otevřeného kolbiště do haly podceňovat a zahajovací závod zimní sezóny takového kalibru rozhodně
nebyl pro naše jezdce a koně snadnou záležitostí.
Ve skupině pony se za ČR soutěží zúčastnily:
V. Krátká - WANTHON’S ANTHONY, K. Mestenhauserová - SABINA, M. Hažmuková - E.T. a
J. Perníčková - VIDAR. Pony neměli kvalifikaci pro
Finále a byly pro ně připraveny soutěže do 115
a 120 cm na čas a finále bylo také do 120 cm
s rozeskakováním. Všichni naši zástupci nastoupili
k finále a v něm si nejlépe vedla K. Mestenhauserová na SABINA, která absolvovala s chybou a se
4 tr. body obsadila mezi 42 startujícími 11. místo.
Uznání zasluhuje i nejmladší členka nejen našeho
týmu, ale i celých závodů 12 letá M. Hažmuková.
Ta zvládla sobotní „120“ se 4 body a závěrečné
finále velmi dobře se dvěma chybami.
Nejpočetněji byla ve Wiener Neustadtu zastoupena kategorie juniorů. Ke kvalifikační soutěži do
130 cm nastoupilo v pátek 105 dvojic. Za ČR to
byli: V. Krajníková na MORNING STAR STING
a CIKÁDA, J. Studnička s KOMTESA a ARÉN,
J. Perníčková - CARDIFF a N. Němcová s NIKOLA. K. Mestenhauserová na GRÉTA, N. Němcová
s PRINCESS a Z. Líkařová - VENDY 5 a DOUBLE
se zúčastnily pouze rámcových soutěží.
Do nedělního finále nepostoupila N. Němcová na
NIKOLA, ale jinak všechny naše další dvojice splnily
kvalifikační požadavek - absolvovat soutěž do 20 tr.
bodů. Nejlépe si vedl J. Studnička na AREN, který
absolvoval kvalifikaci bez chyby, ale o úrovni soutěže svědčí i to, že za tento výkon získal pouze 38.
místo. V samotném Finále (do 135 cm) byla nejlepší
J. Perníčková a CARDIFF, kteří inkasovali 16 tr.
bodů. CARDIFF však získal pro ČR i jedno umístění, když skončil v sobotní soutěži do 120 cm na
13. místě. V juniorské kategorii však nejlepšího
výsledku dosáhla K. Mestenhauserová na GRÉTA,
která také v sobotní soutěži (dvoufázové skákání do
120 cm) obsadila po bezchybném výkonu 4. příčku.
Za mladé jezdce startovali v Rakousku tři čeští
jezdci: N. Bieliková s ALF, K. Stružinská na LIPKA
UNIREN a N. Roučková se CIWANO a EUPHORY
BOY. Mladých jezdců bylo celkově 48 a všechny tři
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naše jezdkyně postoupily po kvalifikaci do 140 cm
do finále (do 145 cm). Zde absolvovala
N. Roučková na CIWANO s 16 body, N. Bieliková
s ALF s 12 body a nejlépe si vedla K. Stružinská
a stále dobrá LIPKA UNIREN. Tato dvojice zvládla
finále s 8 body a umístila se na 13. místě.
Zatímco pátek a neděle patřily kvalifikacím
a Finále, sobotní program ovládala týmová soutěž.
Ta byla vypsána stejně jako Pohár národů a skládala se ze dvou kol do 135 cm. Podle rozpisu
v týmu mohli startovat max. dva mladí jezdci a do
druhého kola postupovalo 25% družstev. Týmy
byly v prvém případě národní, němečtí jezdci sestavovali zemská družstva a ze zbylých zájemců pak
byla sestavena mezinárodní družstva.
V družstvu ČR byli N. Bieliková - ALF, J. Studnička - AREN, V. Krajníková - CIKÁDA a N. Roučková - CIWANO. N. Němcová na PRINCESS pak
startovala ve smíšeném družstvu společně s jezdci
Itálie a Slovinska. A právě N. Němcová mohla být
spokojená a svým bezchybným výkonem významně přispěla k dobrému výsledku mezinárodního
družstva. Bohužel díky technické chybě italské
jezdkyně (opravený omyl v parkuru) unikl tomuto
týmu postup do druhého kola. Naše národní družstvo se součtem 20 bodů (N. Bieliková - 0,
J. Studnička po pádu vyloučen, V. Krajníková - 8,
N. Roučková - 12) do druhého kola nepostoupilo.
Celkem startovalo 18 celků a zvítězilo družstvo
Itálie před Švýcarskem a týmem Hessenska.
Poslední soutěží byla poslední šance (postupná
obtížnost do 120 cm). Ta začínala v neděli ve 21.00
hodin. Za vytrvalost byla odměněna N. Němcová
na PRINCESS, kteří za bezchybný výkon získaly
7. místo. Podrobnosti naleznete na www. reiterei.at

Na silnicích
buďte ve střehu
Situaci jak z detektivky musely řešit při svém nočním návratu ze závodů ve Wiener Neustadtu
L. Jelínková a V. Krajníková ze stáje Accom Praha.
Uprostřed noci je o radu na cestu požádala podezřelá dvojice mužů. V pokračování v další cestě jim pak
zabránila náhle uniklá pneumatika. Dvě osamocené
dívky s přívěsem se dvěma koňmi a nepojízdným
vozidlem tak zůstaly uprostřed noci na okraji silnice.
Naštěstí si L. Jelínková všimla, že opodál zastavilo
podezřelé auto, zhaslo světla a vyčkávalo. Obě dívky se duchapřítomně přestaly snažit o výměnu
pneumatiky, zamkly se ve vozidle a zavolaly policii.
Za její asistence pak zjistily dva vpichy do pneumatiky a na policejní služebně pak získaly i informaci
o praktikách nočních gangsterů. Ti osloví vytipované
posádky vozidel nějakou malichernou žádostí
a jeden z kompliců propíchne vozidlu kolo. Když se
posádka následně pustí do výměny pneumatiky provedou svůj loupežný přepad. Protože drzost lupičů
již přesahuje všechny meze, buďte všichni při svých
nočních návratech ze závodů opatrní.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Vše co jste nevěděli o pravidlech
a báli jste se zeptat
S narůstajícím počtem jezdeckých soutěží i jezdZávěr: kůň bez uzdečky a otěží na závodech v proců a koní přibývá i situací, které již nejsou zcela
storu závodiště musí být ihned vykázán z těchto
standardně řešitelné a leckdy i pravidelný účastník
prostorů - nesplňuje citovaná pravidla. K dodržováči návštěvník jezdeckých soutěží nemá zcela jasno.
ní se jezdci dobrovolně zavazují viz úvodní články
Oslovili jsme proto jednoho z největších odborníků
Všeobecných pravidel N5.
na jezdecká pravidla v ČR pana Jaroslava
Třetí hledisko - konkrétní případ na závodech.
Formandla s žádostí, zda by případné dotazy
Opět jen ve zkratce. Sbor rozhodčích tento proa nejasnosti, které můžete v souvislosti s pravidly
blém
koně bez uzdečky několikrát projednával
jezdeckého sportu mít, nezodpověděl. Inspirací
a
dospěl
ke správnému rozhodnutí: soutěžícího
k zavedení této rubriky bylo pro nás situace, která
k soutěži nepřipustit. Toto rozhodnutí bylo jezdci
nastala při závodech v Praze na Gabrielce 8. října.
prokazatelně sděleno před jeho startem v soutěži.
Populární herec a velmi aktivní jezdec Václav
Vydra na koni DÉMON nastoupil do soutěže
bez uždění a na parkuru stupně -Z- si velmi
dobře vedl. A i když dvojice celý kurs překonala bez chyby, rozhodčí dvojici již v průběhu
soutěže diskvalifikovali s poukazem na to, že
kůň není naužděn. Ptáme se tedy jako první
Jaroslava Formandla. Musí podle pravidel
jezdeckého sportu startovat jezdec s naužděným koněm?
„Na skutečnost startu jezdce v soutěži bez
uzdečky a tedy udidla a otěží je nutno se
podívat nejméně ze tří hledisek.
Prvá dvě hlediska - rozebírají obecně možnost startu v soutěžích, třetí pak konkrétní případ na závodech na Gabrielce.
Prvé hledisko - všeobecné.
Je chvályhodné, dovede-li jezdec výcvikem
„domluvit se“ s koně a řídit jej jinak než konvenčními způsoby, které někdy mohou mít,
vzhledem ke koni, i mocenské prvky. To je
hledisko prvé a jediné v tomto případě kladné.
Hledisko druhé - alespoň ve zkratce.
Pravidla určují co musí být splněno, aby
jezdec se mohl zúčastnit závodů a startovat
v soutěži. Pravidla určují nejen to, aby všichni
soutěžící znali a měli stejné šance - hlavní cíl
a úkol pravidel, ale berou v úvahu i jiné
aspekty, např. bezpečnost soutěžícího a to ne
jen jeho samotného, ale i ostatních účastníků.
Zejména z těchto důvodů musí být kůň
ovladatelný ne jen svoji ochotou, ale nástroji
k tomu určenými. Problém ne jen na parkuru,
ale kdekoli po opuštění stáje, tedy na opracovišti, pastvě, cestě z jednoho místa na druhé
apod. Naše Všeobecná pravidla proto mají
zcela na svém počátku článek N12. - „Žádný
kůň nesmí opustit prostor stájí aniž by byl
nauzděn“. Jednoduchý výklad - nauzděn = Foto: D. Gregor
mít udidlo. Jediná výjimka jsou „uzdění“ bez
udidla jmenovitě povolená pravidly. Ale
v těchto případech musí kůň mít uzdečku V. Vydra a DÉMON nepotřebují uzdečku
a otěže což určuje druhé pravidlo tentokrát
Jezdec neuposlechl, odstartoval a proto musel být
pravidla skoková čl. 257.1.3 - „Otěže musí být
vyzván zvoncem, aby opustil parkur. Nebyl vylouzapnuty na udidlo nebo přímo na uzdění“. Není
čen, ale byl diskvalifikován. Jezdec neuposlechl
tedy možné pohybovat se v prostoru závodiště
pokynů rozhodčích. Zda byl dodatečně také
v době konání závodů na koni bez otěží.
potrestán či nikoliv za toto neuposlechnutí příkazu
Tato ustanovení zajišťuje minimální bezpečnost
sboru rozhodčích, je pouze v kompetenci tohoto
jezdce a jeho okolí v případě nepředvídaných okolsboru rozhodčích.“
ností. Je to totéž jako skákání bez jezdecké přilby.

Tréninkový den pro mladé jezdce a koně a pro méně odvážné uspořádal JK při SOU
Horky n. Jizerou v čele s R. Posltem. Krásné počasí v sobotu 22. října umocnilo příjemnou
pohodu, která vládla na kolbišti. Akce se zúčastnilo přes 30 dvojic.

-3-

Mezinárodní MČR
v paradrezúře
Mezinárodní MČR v paradrezúře pořádal Klub Kvítek
ve dnech 14.-16. října již podruhé v Jezdecké hale In
Expo Group na Císařském ostrově v Praze. V letošním
roce přijeli 15 jezdců z pěti zemí (FRA, SRN, POL,
Slovensko a ČR). Jejich výkony hodnotili tři zahraniční
rozhodčí a na vše dohlížela, jako technický delegát,
předsedkyně IPEC paní Jonquil Solt z Anglie.
Program byl zahájen v sobotu soutěží pro začínající jezdce nebo jezdce s neklasifikovatelným handicapem (čtyři skupiny handicapů). Nejlépe si vedla
H. Kratochvílová na ROBERT z pořádajícího klubu.
Hlavní soutěže pak zahájila „Cena Prahy 7“. I. a II.
skupina byly sloučeny a pěkný výkon podal náš
zástupce P. Šindelář - BETTY (Dorado Třebíč).
Jezdci III. skupiny tuto soutěž neobsadili a mezi pěti
jezdci IV. skupiny dominovala Němka M. Erdmann
se svým andaluským hřebcem KIA MAESTOSO.
Všechny přítomné přivítala i starostka Prahy 7 paní
I. Kučerová, která nad letošním MČR převzala záštitu.
Následovaly individuální soutěže „Cena hl. města
Prahy“, které absolvovali jezdci I. a III. skupiny.
Sobota zastihla ve výborné formě našeho P. Šindeláře, který opět svoji skupinu vyhrál. I ve III. skupině
byl první náš jezdec J. Rous na KARIN (Stáj Honzík).
Neděli zahájili 2. kolem začínající a neklasifikovatelní jezdci a vedení si upevnila H. Kratochvílová.
V následující soutěži pro jezdce IV. skupiny podle
očekávání nenašla přemožitele M. Erdmann, ale
odstup dalších jezdců nebyl velký.
Program závodů vyvrcholil volnými jízdami.
V I. skupině zvítězil Polák P. Klopotovski na zapůjčeném ROBERT a těsně porazil našeho P. Šindeláře.
I ve III. skupině se tentokrát pořadí otočilo, když zvítězila Francouzska A. Gaudin na zapůjčeném
RUBÍN. Jen ve čtvrté skupině se pořadí oproti individuální soutěži nezměnilo a zvítězila opět
M. Erdmann.
Mistry ČR se pro letošní rok stali v I. skupině
P. Šindelář s BETTY, ve III. sk. - J. Rous - KARIN
a ve IV. sk. I. Hnízdilová se SUN SHINE. Před závěrečným dekorováním vystoupila skupina paravoltiků
z TJ Orion Praha a velmi zajímavou byla skoková
ukázka v podání nevidomé A. Schricker na
BURÁČEK.
Pořadatelé děkují všem, kteří s organizací šampionátu pomohli, zejména majitelům koní (I.Hůlová TARRO, K. Ptáčková - KONFORT, R. Vatrasová RUBÍN a Klub Kvítek - BURÁČEK a ROBERT).
Poděkování patří i sponzorským společnostem:
Arcdata Praha a.s., Copy General a.s, Globus a.s,
Hlavní město Praha, Logica CMG a.s, Městská
část Praha 7, Pražská energetická a.s a RWE
Transgas a.s.
J. Zenklová

Mistrem ČR handicapovaných jezdců pro
rok 2005 se v I. skupině stal Petr Šindelář
na BETTY (Dorado Třebíč)

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Příprava na
Klagenfurt

V Las Vegas
o miliony

Zástupkyně stáje Tarpan Odolena Voda
Z. Zelinková se s koňmi CHABLIS-T, LAWILLI
a DAN 7-T zúčastnila ve dnech 15.-16. října
národních halových závodů v Gut Reuhof nedaleko Vídně. Soutěže přiměřené obtížnosti byly pro
naší jezdkyni číslo jedna především přípravou na
nastávající halovou sezónu. S DAN 7-T přivezla
v soutěži 140/150 cm dokonce vítězství. Ve stejné soutěži pak obsadila s CHABLIS ještě 4. místo a LAWILLI byla ve skoku do 130 cm šestá.

Soutěže o rekordní výhry, které se konaly
i v pro nás známé lasvegaské Thomas & Mack
Center areně ve dnech 14.-15. října, přiblížil
v rozhovoru čtenářům Jezdce stavitel parkurů
CSIO Poděbrady 2005 O. Peterson. Soutěže
o milion dolarů byly atraktivní pro všechny pozvané jezdce a vedle osmi jezdců z USA získalo
startovní pozici v Las Vegas i sedmnáct nejlepších jezdců ze zbytku světa.
Vyvrcholením soutěže byla Grand Prix Las
Vegas a 250 000,- USD si na své konto připsal
Rodrigo Pessoa a BALOUBET DU ROUET.
Brazilec zvítězil po rozeskakování pěti dvojic před
Nickem Skeltonem na ARKO (GBR) a Meredith
Michaels-Beerbaum s CHECKMATE.

Na CSI** do Klagenfurtu
Čeští jezdci nechybí ani na dalším z rakouských halových CSI, které se koná ve dnech 28.30. října. Za naše barvy startují pozvaní jezdci
A. Opatrný (FARADAY, NAREW SON,
FAMOUS), V. Macánová (PRINCESS, L’AMIE,
POMPÖS), O. Pospíšil (SHERON, HONTO,
CAMEY), Z. Zelinková (DAN 7-T, CHABLIS-T),
Z. Žíla (PINOT GRIGIO, LE PATRON) a Z. Fialka
(CARTOUCHE, CALANTHANO).

29.-30.10.
29.-30.10.
5.11.
12.-13.11.
12.11.
12.-13.11.
12.11.
19.-20.11.
26.-27.11.

Všemily
Nová Amerika
Všetice
Praha Cís. Ostr.
Bernartice
Nová Amerika
Frenštát pod Rad.
Heroutice
Heroutice

Z-ST (hala)
Z-S (hala)
zrušeno
Z-ST (hala)
Z-L (hala)
ZL-ST (hala)
ZM-L (hala)
ZM-S (hala)
ZL-ST (hala)

Zrušené Všetice
Pořadatelé oznamují, že z technických důvodů
se nekonají závody ve Všeticích, které byly plánovány na 5. listopadu.

Blahopřejeme...

Živo na Gabrielce

... bývalému významnému pražskému jezdci
a československému reprezentantovi ve skákání
Otakaru Spiwokovi, jehož 60. narozeniny připadly na 17. října.
... chovateli, jezdci a žokejovi Stanislavu
Beránkovi z jižních Čech, desetinásobnému
účastníkovi Velké pardubické (poprvé v roce
1955 a naposledy v roce 1987), který oslaví 1.
listopadu 70. narozeniny
... bývalému pražskému jezdci a dlouholetému
funkcionáři Jaroslavu Formandlovi, který slaví
sedmdesátiny 8. listopadu.
... jezdci a chovateli Přemyslovi Hořejšímu
z Chlumu u Křemže, který jehož 70. narozeniny
připadají na 9. listopadu.

V sobotu 8. října proběhly poslední letošní
závody v Praze na Gabrielce a z vítězství v hlavní
soutěži -L**- se radoval J. Chýle na DILONA (SS
Chýle). Gabrielka však ožila ještě o týden později
v sobotu 15. října, kdy se zde slavilo 40. výročí
založení jezdeckého klubu. Za zakládající členy
přivítal více než stovku hostů dlouholetý předseda klubu a funkcionář ČJF a bývalý významný
pražský jezdec J. Kunst. V krátkém vzpomínkovém souhrnu připomněl nejdůležitější okamžiky
historie jezdeckého oddílu, který se v průběhu
desetiletí stal významným centrem pražského
jezdeckého sportu.

Nový plemeník
v Novém Jičíně
Ve čtvrtek 17. listopadu pořádá Školní zemědělský podnik VFU Brno v Nové Jičíně chovatelský den. Pro diváky je připravena přehlídka plemenných hřebců, včetně nového tříletého
hannoverského hřebce EASY HUNTER, zakoupeného z výkonnostních zkoušek v Adelheisdorfu. Předvedeny budou i chovné klisny a k prodeji
budou nabídnuty mladí i sportovní koně. Akce
spojená s ochutnávkou valašských uzenářských
specialit začíná v 11.00 hodin v areálu střediska
chovu koní v Novém Jičíně-Žilině. Pořadatelé
srdečně zvou všechny přátele a milovníky koní.

Sportovní
kalendáﬁ

Do haly na ostrov
Foto: J. Bělohlav
V sobotu 1. října se v Kolesách konalo tradiční Vasury Derby, při kterém se soutěží
v terénních parkurech. Celkem se pro tři
terénní parkury (pony, -Z- a -L-) sjelo do
Koles 76 koní. V hlavní soutěži zvítězila
Gabriela Adamcová na LADA 13 (foto)
před L. Saifrtovou na DENISA 2.

Otevření v Hradištku
Středočeská oblast bude v budoucnu disponovat dalším špičkovým střediskem, které vzniká v Hradištku u Nymburka. Jezdecká společnost Equus Kinský,
v jejímž čele stojí již řadu let manželé Půlpánovi, zde buduje jezdecký areál se
špičkovým vybavením. Na jaře roku 2004 byla veřejnosti představena krytá hala
o rozměrech 29 x 66 metrů a pro budoucí stáje byly připravovány základy.

Centrem hvězdicové stáje v Hradištku je světlá lonžovací rotunda

Jezdecká společnost Císařský ostrov pořádá
ve dnech 12. - 13. listopadu halové skokové
závody. V sobotu jsou na programu soutěže:
stupňovaná obtížnost do 100 cm, -ZL- a -L**-,
v neděli pak stupně -ZL-, -S**- a -ST**-.
Prezence bude pro oba soutěžní dny v sekretariátu JS od 7.00 hod. a bude ukončena vždy
hodinu před startem dané soutěže. Zahájení
závodů je plánováno na 9.30 hod. Přihlášky je
možné zaslat e-mailem: jezdecka.hala@in-expogroup, písemně či telefonicky: IN-EXPO GROUP
s.r.o., Zlatnická 6, 111 21 Praha 1 nebo na tel.:
221 877 254, 606 690 166 nejpozději do 10. listopadu do 18.00 hod.

V sobotu 15. října se
v Hradištku konala otvírací slavnost a po 18 měsících budování
přivítaly stáje první koňské
nájemníky. Nové stáje disponují
40 boxy a středisko má i dalších 21 boxů určených pro
občasné návštěvníky střediska,
ať již oficiálních sportovně tréninkových akcí, či soukromých
jezdeckých návštěv. Součástí
střediska je i penzion, ve kterém nechybí sauna.
V rámci odpoledního programu byli předvedeni mladí hřebci
a tříleté klisny. Nechyběla ukázka drezúry ani skoková čtverylka. Vyvrcholením pak bylo, vedle drezúrního Kür L. Půlpánové,
i předvedení vysoké španělské
školy Roberta Štipky s andaluskými hřebci.
V neděli pak připravili manželé Půlpánovi sportovně tréninkový den pro dvacítku domácích a pozvaných koní.
Pohostinnost pořadatelů i příjemné prostředí využijí jezdci se
svými koňmi jistě i v budoucnu,
i když ne každý víkend bude tak
slavnostní. Ten otvírací byl
navíc spojen i s oslavou padesátin P. Půlpána, které připadly
na 18. října.
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Foto J. Poledne
K padesátinám dostal P. Půlpán (foto
společně s manželkou Libuší) i praktický dar k usnadnění orientace návštěvníků střediska.

Zvítězilo družstvo
okresu Opava ve složení J. Hruška na
DAJÁNA, E. Duda ROXET a Z. Nevařil ROMANTIKA. Jedna
chyba odsunula na druhé místo nejstarší družstvo prostatiků. Jeho
členové ve složení
V. Hruška - ATYŠ
(Opava
Kateřinky),
Z. Babor - ATLANTA
(Havířov) a J. Kincl st. BANCKROT (Horymas
Horní Město) se zúčastnili všech ročníků. Třetí
skončilo družstvo startující za Frýdek Místek ve
složení J. Míček na
ATLET, V. Křivka
s CARUSO a Z. Nevařil
- FARAD.
V závěrečné soutěži
mini - maxi zvítězila
domácí dvojice V. Hruška
na ATYŠ, která překonala výšku 155 cm.
-jge-

Foto J. Poledne

Kdo neviděl, neuvěří
Otevření nové haly v jezdeckém areálu Borová u Chvalšin (Český
Krumlov) bylo v sobotu 22. října doprovázeno večerním vystoupením
pod taktovkou našeho nejlepšího představitele přirozené komunikace
s koňmi Jana Bláhy. Zážitky s vystoupení nejlépe vystihuje titulek.
Vidělo a uvěřilo cca 800 diváků a bylo beznadějně vyprodáno. K vidění bylo opravdu hodně: práce ve volnosti s koňmi, nakládání do přívěsu
z jeho střechy, vjetí na koni do jedoucího přívěsu, naložení koně do
jedoucího přívěsu jeho řidičem, lasování, přirozená komunikace z invalidního vozíku, hra světel a stínů a samozřejmě Honza s koňmi MAXIM
a GASTON. Více snad uvidíte na fotografiích (bohužel jsme se až v průběhu dozvěděli, že se nesmí fotit a tak doufáme, že to bylo pouze kvůli
blesku a ne kvůli copyrithu). Více na www.japo.info

Inzerce

V. Hruška - ATYŠ (JK Opava Kateřinky)
zvítězili soutěži mini-maxi.

● Prodám 16 letou klisnu po Lumen, hodná, vhodná pro začátečníky,
chov či rekreační ježdění. Tel.: 603 141 473.

Prostata Cup v Opavě
Nastalo období Hubertových jízd
a obdobných akcí k ukončení jezdecké sezóny. V Opavě Kateřinkách
proběhl 15. října šestý ročník
Prostata Cup. Ideální slunečné počasí přivítalo na kolbišti účastníky tří
soutěžních družstev, bývalých jezdců. Každé dostalo přiléhavý název

Foto: J. Gebauer

pro start ve dvoukolové skokové
soutěží a závěrečné soutěži mini maxi. Pro všechny startující byla zrušena dopingová kontrola. Pro ty, kteří by měli problém s nasednutím na
koně byl připraven žebřík a mnoho
dalších atrakcí pro humorně laděné
soutěžní odpoledne.
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Výsledky
Praha - Gabrielka 8. 10. -Z- 1.
Poláková - MAX (Stáj Kocanda),
volba dráhy do 110 cm 1. Špalek CHANTAL (SS Chýle), -L**- 1.
Chýle - DILONA (SS Chýle), 2.
Glatz - KASKADÉR (JK Trnová), 3.
Buben - GLADIÁTOR Orling (Stáj
Buben).
Přeštěnice 8. 10. drezura -DU
2003- 1. Plas - LUX 4 (JK SzeŠ
Tábor), -L 1-1. Plas - LUX 4 (JK
SZeŠ Tábor), 2. Vávrová - FLYING
STAR (Stáj Dita Opalice), 3.
Civišová - SARAH 8 (JK Falea),
skoky -Z- koně 1 a 2 rokem 1.
Matušková - GLEN CORINNA (JK
Dražka), -Z- 1. Hanušová - ATLANTA 10 (Vspol. Lučkovice), -ZL- 1.
Hanušová - DON 6 (Vspol.
Lučkovice), -L**- 1. Hanušová DON 6, 2. Mayer - ALDA 1 (oba
Vspol. Lučkovice), 3. Karas ADÉLA (Europ. Horses Ehic).

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.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí

Nový jezdecký areál v Korycanech u Prahy,
25 km od centra, 3 km od Odolena Vody,
k dispozici hala 20 x 50 m, otevřená jízdárna 30 x 50 m
nabízí ustájení koní.
Cena 5 500,- Kč měsíčně. Tel.: 777 635 243, 607 635 243.
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