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Pozvánka na Apassionátu
Ve dnech 10. a 11. prosince bude v České republice třemi představeními pokračovat letošní evropské turné portugalské koňské
show Apassionáta. Místem vystoupení nebude nic menšího než
stále ještě supernová Sazka aréna v pražských Vysočanech. Na
sobotu 10. prosince jsou plánována dvě představení (14.00 a 19.30
hod.), na neděli pak jedno (14.00 hod.).
Jezdecká show zaplňují celý svět a jsou již nedílnou součástí
všech velkých koňských výstav, veletrhů a závodů. Mnozí z českých návštěvníků již zhlédli proslulé galavečery při essenské
supervýstavě Equitana, či při výstavě Partner Pferd v nedalekém
Lipsku. Apassionáta je však první show, která se vydává pravidelně napříč Evropou a není tak doprovodným programem, ale samonosnou produkcí.
Nový letošní program s názvem Ovations připravil návštěvníkům
představení celé řady plemen, ať již ve stylizovaných hudebních
vystoupeních či při skutečných klasických předvedeních jezdeckého umění. V programu vystoupí 48 koní. Parkoviště před Sazka
arénou se promění na stáje, tak jak je známe z mnoha evropských
či světových měst při halových závodech. Do Prahy je přiveze šest
kamiónů, které bude doprovázet 15 nákladních vozidel s krmením
pro koně, podestýlkou, mobilními boxy, osvětlovací technikou apod.
Ledovou plochu Sazka arény přikryje palubovka ze zvlášť tvrzených desek, na které bude instalováno několik vrstev ochranných
fólií a na ty pak speciální pískový povrch. Samotná předváděcí plocha pak bude ozdobena přes 2 000 metry čtverečními látek.
I když pořadatelé prozradili pouze něco z připravovaného programu, již dnes víme, že se můžeme těšit na strhující vystoupení
ruských kozáků při zběsilé džigitovce, či na představení koní mnoha plemen. Pravděpodobně největší pozornost však bude upřena
na tradiční vystoupení portugalských a španělských jezdců s luisitánskými a andaluskými koňmi. V zemích Pyrenejského poloostrova si přes současnou evropskou globalizaci a unifikaci hipologického pojetí lidského soužití s koňmi (redukující se ve stále větší míře
na sportovní jezdecké discipliny), udrželi koně stále ještě tradiční
postavení. Kůň je zde důležitým nositelem historických tradic, lidového folklóru a představitelem národní hrdosti. Bez koní se neobejdou žádné tradiční slavnosti a jezdecké umění je, tak jako před
staletími, výrazem společenské prestiže. Středoevropany pak tato
zakonzervovaná hipologická minulost, v jejímž centru je zcela
(Pokračování na str. 4)

Informace pro předplatitele
Další ročník zpravodaje Jezdec, v pořadí již třináctý, se chýlí ke konci. Číslo 22 roku 2005 tak přináší i informaci o předplatném pro rok 2006. Dnes, stejně
jako každý rok, dostáváte složenku na předplatné zpravodaje. Spolu s předplatným čtnáctého ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích osmi letech,
objednat i další Jezdeckou ročenku. Ročenka 2005 bude svým grafickým pojetím pokračovat ve stopách své loňské předchůdkyně. Určitě však bude lepší její
vazba. Doufáme proto, že se vám bude líbit ještě více než ty předchozí. Deváté pokračování fotografických reportáží uplynulé sezóny přinese i tradiční exkluzívní rozhovor roku. Kdo jej ale Ročence 2005 poskytne si zatím necháváme jako překvapení.
Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít, stejně jako v minulých letech, lacinější. Její samostatná cena je stále 230,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží opět za 130,- Kč + 20,- Kč poštovného.
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2006, včetně poštovného, zůstává i nadále nezměněno a 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 2005 1090,- Kč a ke čtenářům v zámoří
bude putovat Jezdec za 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Stejně jako v minulých letech opakujeme, že čitelné vyplnění jména plátce na složence je velmi důležité pro identifikaci platby. 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.
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REPORTÁŽE

Všemily, Nová Amerika a Praha
S přechodem na zimní čas přišel do
České republiky i podzim a otevřená kolbiště již definitivně osiřela. Jezdecká klání
se tak přesunula do hal. Poslední říjnový
a první listopadový víkend byl svědkem
halových závodů ve Všemilech a Nové
Americe.
Ve Všemilech se skákalo ve dnech 29.30. října až do úrovně -ST*-. Na sever
Čech nedorazilo příliš startujících. Soutěže
tak byly záležitostí především domácího
M. Šlechty či R. Chelberga z JS Císařský ostrov. M. Šlechta zvítězil s klisnou CELESTA
Kalek jak v sobotním -S*- tak i v nedělním
-S**- a stejně tak, mezi šesti startujícími, na
A LADY 2 i v závěrečném -ST*-.
Naopak hala na Nové Americe, kde byly
závody pořádány 5.-6. listopadu, přilákala
dost startujících a hlavně nechyběli naši
nejlepší. Pořadatelé z Nové Ameriky spolupracovali tradičně při organizaci závodů
s TJ Krakonoš Trutnov. Vyvrcholením
dvoudenního klání byla dvoukolová soutěž
úrovně -ST**- a zkráceného -T-.
Již před hlavní soutěží prokázal velmi dob-

rou formu J. Skřivan, který na RAMARA
Elkor zvítězil nejprve v soutěži do 120 cm
a pak i v -S**-. Zde mu velmi dobře sekundoval J. Hatla na AMICUS K, který se umístil na
2. místě před K. Vodseďálkovou (LEO LUSTIG) z JS Javorník.
K hlavní dvoukolové soutěži nastoupilo
15 dvojic. V prvním kole (-ST**-) viděli
diváci sedmkrát výkon s jediným shozením.
Ve zkráceném -T- pak nechyběly čisté parkury. Dvakrát se to podařilo V. Macánové a
dvakrát opět J. Skřivanovi. Lepším časem
však obě první místa obsadila
V. Macánová (Tecton Most), která dorazila
na Novou Ameriku dobře rozeskákaná
z rakouského Klagenfurtu. Zvítězila na
L’AMIE a druhá příčka jí patřila
s POMPÖS. Třetí a čtvrté místo získal
J. Skřivan na RYTMA CaC Leasing
a LABE JAMES CaC Leasing a pátý skončil, v -T- také čistý, A. Opatrný s FARADAY.
O víkendu 12.-13. listopadu se soutěží
v hale v Praze na Císařském ostrově
a diváci se opět mohou těšit na vyvrcholení
na překážkách do 150 cm výšky.

Foto A. Pejosová
V postupné obtížnosti do 120 cm zvítězil na Nové Americe J. Skřivan na RAMARA Elkor
před O. Pospíšilem s DAFNÉ (Stáj Židovice)

Dvakrát do Polska
České skokové reprezentanty čekají ještě dva zahraniční výjezdy na polská halová
CSI. Prvním bude CSI-W v Poznani a to se
koná ve dnech 9.-11. prosince. Zde mají
o start zájem Z. Žíla, D. Fialka, A. Opatrný,
N. Roučková, M. Vítovec, M. Šlechta a především R. Chelberg, pro kterého bude případný zisk bodů pro případný postup ke
světovému finále v Malajsii (26.-30.4. 2006
Kuala Lumpur) velmi důležitý.
Týden po Poznani ve dnech 16.-18. prosince se koná v Lešně předvánoční CSI*
a zde by podle předběžného zájmu chtěli
startovat: M. Šlechta, A. Opatrný,
N. Roučková, V. Studnička, L. Jandourek,
Z. Tóth, M. Vítovec a pravděpodobně
V. Macánová a O. Pospíšil.

Heroutice před Finále
Ve druhé polovině listopadu se v jezdecké hale v Herouticích konají dvoje dvoudenní závody. V termínu 19.-20. listopadu
je to Podzimní cena Heroutic v rámci kte-

rých proběhne i další kvalifikační kolo Pony
ligy. O týden později je pak na programu
druhé finále Pony ligy a Extraligy.
Letošní finále Extraligy je sponzorováno
firmou ARCADA s.r.o. Praha. Před jezdci
je již pouze poslední 5. kvalifikační kolo. To
je na programu v předvečer finále 26. listopadu. Po čtyřech kolech vede
J. Perníčková (24 bodů) před
M. Hažmukovou s 18 body. Na třetím místě
je A. Pažoudková se 14 body těsně před
A. Bačkovskou se 13 body. Velkou ztrátu
na vedoucí čtveřici však nemají ani další
jezdkyně - B. Žáčková, B. Hudcová a
S. Tomaidesová. Při úspěchu v posledním
kvalifikačním kole nejsou bez šancí ani
S.
Erbeková,
V.
Krátká
nebo
L. Vachutková. V Extralize jsou ve velkém
finále s výměnou koní jen čtyři místa a tak
se ještě můžeme těšit na napínavý boj.
V Pony lize pro děti do 12 let vede nyní
M. Hažmuková s 20 body před
R. Císařovou (14) a S. Tomaidesovou (12).
Finále Pony ligy a Pony extraligy se
koná 27. listopadu. Propozice na oboje
závody najdete na www.heroutice.cz
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Vítězné finále
v Klagenfurtu
Čeští jezdci nechyběli na halových CSI**
v rakouském Klagenfurtu. Závody se konaly ve dnech 27.-30. října. Za naše barvy
startovali 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),
Z. Fialka (CARTOUCHE, CALANTHANO)
a M. Vítovec (RENALDO).
Závody začaly ve čtvrtek 27. října
a v prvním zahajovacím skákání (do 130
cm) určené pouze jezdkyním startovalo 34
dvojic. Obě naše zástupkyně V. Macánová
(PRINCESS) a Z. Zelinková (DAN 7-T ) si
vedly dobře a dokončily kurs se 4 body na
11. a 20. místě. V následných dvou zahajovacích soutěžích do 130 a 125 cm) jsme již
žádná umístění nezískali .
V pátek otvírali program mladí koně dvoufázovým skákáním 125/130 cm. Oba naši
zástupci O. Pospíšil - CAMEY i M. Vítovec
na RENALDO chybovali již v první fázi.
V následném první kole malé tůry (130
cm) jsme si vše vynahradili. Hned trojice
našich jezdců zvládla parkur bez chyby
a díky V. Macánové (PRINCESS),
Z. Zelinkové (CHABLIS 121-T) a Z. Žílovi (LE
PATRON) jsme získali 6., 10. a 12. místo.
V parkuru střední tury (135cm) obě české dvojice V. Macánová (L’AMIE) a
A. Opatrný (FAMOUS) jednou chybovaly
a tak další nulu na českém kontě zařídil až
A. Opatrný na FARADAY ve skákání do
145 cm (Grosse Tour) a obsadil 10. místo.
D. Fialka na CARTOUCHE dokončil s chybou a Z. Žíla na PINOT GRIGIO s 8 body.
V sobotu 29. října pokračoval velmi dobře A. Opatrný na NAREW’S SON, když
skončil s nulou čtvrtý ve skákání do 135 cm.
Následovalo Finále malé tůry (130 cm)
a zde jsme se radovali vůbec nejvíce. Mezi
72 dvojicemi získal vítězství po rozeskakování 14 koní Z. Žíla na LE PATRON.
V rozeskakování jsme měli ještě
V. Macánovou na PRINCESS a tato jezdkyně skončila se 4 body na 11. místě.
D. Filakovi na CALANTHANO uniklo rozeskakování za jeden bod v základním parkuru a ten stačil na 15. příčku. Program soboty byl zakončen další soutěží velké túry, ale
zde všichni naši jezdci V. Macánová
(POMPÖS), D. Fialka (CARTOUCHE) a
Z. Žíla (PINOT GRIGIO) třikrát chybovali.
Neděle patřila finálovým jízdám mladých
koní (130/135) a střední túry (140cm)
a Grand Prix (155 cm). Mezi mladými koňmi si z našich nejlépe vedl O. Pospíšil na
CAMEY, který obsadil 14. příčku za dvě
shození v rozeskakování. Do toho se
dostalo z 54 dvojic 16 koní. I ve střední
túře jsme byli vidět a o vítězství bojoval
v rozeskakování 13 dvojic A. Opatrný na
NAREW’S SON. I když nechyboval ani
zde, čas stačil „pouze“ na 4. příčku.
V. Macánová na L’AMIE skončila po chybě
v základním kole 18.
V Grand Prix jsme měli čtyři zástupce.
Nejlépe si vedla V. Macánová na
POMPÖS. Se dvěma chybami skončila na
25. místě. Z. Žíla na PINOT GRIGIO
dokončil s 9 body (28.), A. Opatrný
s FARADAY s 16 body (38.) a D. Fialka na
CARTOUCHE s 21 body (42.). O vítězství
se rozeskakovalo 12 dvojic a zvítězil
Rakušan A. M. Bauer na CASTELLO 66.
Pogratulujme i našemu bývalému kolegovi
J. Hanulayovi ze Slovenska, který s LOU
BEGA skončil po chybě v rozeskakování
na 6. příčce.

ZE ZAHRANIČÍ
aším zpravodajem i dalším odborným
tiskem proběhla zpráva o vystoupení
společnosti Apassionáta s jezdeckou
show s názvem Ovations v Praze. V dnešním čísle jsou i další podrobnosti o chystané koňské podívané. Jedním z hlavních
protagonistů show je člen Escola
Portuguesa de Arte Equestre Luis Valenca,
který také osobně v Sazka aréně vystoupí.

N

Apassionáta
v Sazka aréně
S mírnou nadsázkou lze říci, že zařazením České republiky do evropského turné
Apassionáty, začne nová éra popularizace
koní v naší společnosti. Česká hipologická
společnost prodělala za posledních 15 let
bouřlivý vývoj, ve kterém zaznamenaly rozvoj nejen vrcholné sportovní aktivity, ale
i veškeré další aktivity rozvíjející a obnovující vztahy lidí a koní. Průkopníkem takových aktivit je bezesporu řada výstav a dalších hipologických aktivit. Naše země tak
disponuje již celou řadou vynikajících
„showmanů“, kteří dokáží svými vystoupeními zaujmout a strhnout jak odborníky tak
laickou veřejnost. Ve stylu výpravných
show našich západních vzorů se pak mnozí pořadatelé snaží o podobné akce.
Bohužel zatím stále jen v téměř amatérských podmínkách. To však nijak nesnižuje
vynikající a světovou úroveň některých
vystoupení, jež dokládá skutečnost, že
oslovují i hipologické znalce.
O organizaci koňské show v České
republice, které by byla věnována pozornost hlavních médií včetně televize, se
v minulosti snažila i jedna z hlavních českých produkčních společností. Její aktivita však vždy narazila na značnou opatr-

ZPRÁVY
nost důležitých generálních partnerů,
jejichž podpora je pro produkci akce
takového rozsahu nezbytná. Koně jsou
v České republice stále ještě příliš riskantní zboží.
České producenty a showmany tak
nyní předběhne zaběhlá portugalská
show. Na jedné straně je to možná škoda, protože určitě mnohá vystoupení by
zvládli i naši „showmani“, na druhé straně
je
vystoupení
portugalské
Apassionáty v Praze senzační příležitostí
dokázat všem pochybovačům, že koně
jsou schopni přilákat pozornost publika.
Úspěšnost produkce obří akce, která se
nezalekla tak velkého sousta, jakým je

pronájem a přeměna nejmodernější haly
ve střední Evropě v jezdecké kolbiště,
může pomoci překonat dosud značnou
ostražitost marketingových partnerů vůči
koním. Paradoxně tak právě zahraniční
producent může být roznětkou budoucího celospolečenského zájmu o koně, ve
který již mnoho let věříme.
Nikoho z příznivců koní by proto show
Apassionáta neměla nechat lhostejným
a za všechny budoucí jezdecké akce doufám, že se každý koňař stane i propagátorem prosincové návštěvy Sazka arény.
Těším se s Vámi všemi ve dnech 10. a 11.
prosince v Sazka aréně nashledanou.
Cyril Neumann

Nový trávník
v Cáchách
Před nejslavnějším jezdeckým stadionem na světě
v německých Cáchách stojí
důležitý rok. V roce 2006 zde budou vedle
tradičního CHIO Aachen uspořádány i páté
Světové jezdecké hry. Právě kvůli nim
bude tradiční jezdecký festival CHIO konán
v nezvykle časném termínu ve dnech 17.21. května a samotné Světové hry jsou plánovány na 20. srpna - 3. září. Pořadatelé
přistupují k organizaci tradičně velmi zodpovědně a ještě před letošním CHIO byla
dokončena zcela nová tribuna jezdců
a novinářů, která definitivně uzavřela čtvercový půdorys krytých hledišť po celém
obvodu závodiště. Na sklonku října pak
ředitel Aachen-Laurensberger Rennverein
e.V. Frank Kemperman společně se
zástupcem dodavatelské firmy Kees
Haaksmanem představil zbrusu nový travnatý povrch celého kolbiště.

Dance and Jump slavil a pomáhal
V pátek 28. října, měli v obchodním
domě Dance and Jump, přes státní svátek,
po celý den otevřeno. V obchodním domě
na třídě Milady Horákové v Praze 7 slavili
první výročí od zahájení prodeje. Všichni
nakupující získali k nákupu možnost účasti
v bohaté tombole, ve které byly věcné ceny
za téměř 250 000,- Kč.
Celý den pak byl zakončen skutečně
svátečně a v 18.00 proběhla v prodejně
aukce obrazu Natálie Roučkové, dětských
obrázků a fotografických prací ze soutěže,
kterou zorganizoval časopis Jezdectví ve
spolupráci s H. Herčíkovou. Dražitelem
byla M. Šveňková a příjemce výtěžku

H. Herčíková (vpravo) před zahájením dražby

z této akce byl již předem určen. Tentokrát
byl výsledek z celé akce určen pro hiporehabilitační společnost HSO Falco Kladno.
Dobročinná akce, která tentokrát proběhla v prodejně Dance and Jump, byla prvním ročníkem veřejné aukce. Ta navazovala na čtvrtý ročník fotosoutěže a malířské
soutěže, jejíž autorkou je H. Herčíková.
Odborným poradcem při výběru společností, které získávají výtěžek z celého projektu byla, bohužel letos tragicky zesnulá,
J. Křížová. J. Křížová stačila ještě, i pro
příští rok, doporučit další velice aktivní
centrum Hypocentrum PA-JA Karlovy Vary.
Původní finanční podpora z fotografické
soutěže se po dvou
letech rozrostla o kresby
dětí a letošní čtvrtý ročník byl korunován dražbou těch nejlepších prací
včetně dražby daru autorky obrazu N. Roučkové.
Majitelem obrazu se stylově stal hostitelský
obchodní dům Dance
and Jump, jejichž majitelky M. Dvořáková a
R. Tomanová vydražily
obraz N. Roučkové za
11 000,- Kč. Ostatní
návštěvníci aukce se pak
také nenechali zahanbit
a v průběhu večera byly
vydraženy a prodány
práce za celkovou sumu
více než 5 500,-Kč.
S příspěvkem autorů
soutěže, kteří se svým
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Majitelky obchodního domu Dance and
Jump M. Dvořáková a R. Tomanová
s vydraženým obrazem N. Roučkové
dílem posílají i 100,- Kč bylo pro HSO
Falco Kladno získáno téměř 30 500,- Kč,
což nebyla ještě konečná částka. Jeden
host večera požádal zástupkyni hipoterapie
o číslo účtu s rozhodnutím odeslat příspěvek v hodnotě 15 000,- Kč jako pomoc při
práci handicapovaných dětí.
Blahopřejeme organizátorům ke zdařilé
akci a i za středisko HSO Falco Kladno
děkujeme všem soutěžícím, kupujícím
i štědrým dárcům.

SPORT

REPORTÁŽE

Pozvánka na Apassionátu
(Dokončení ze str. 1)
samozřejmě kůň, musí svojí kavalírskou
noblesou naplňovat úžasem. Pokud se trochu z toho všeho, co krajina za Pyrenejemi
lákavě nabízí, podaří přivézt do Sazka arény, máme se na co těšit. I proto, že notná
dávka té starošpanělské nádhery uvízla
právě u nás. A tak jediné co nás možná
bude při sledování Apassionáty mrzet, že

vedle lusitánů, andalusanů, lipicánů
či frízských koní budou v programu
chybět naši starokladrubští bělouši.
Snad příště.

Staňte se spolupořadateli
Redakce Jezdce společně s pořadateli vystoupení Apassionáta připravila pro čtenáře Jezdce lákavou
nabídku. Vstupenky na představení
Apassionáta stojí, podle umístění
sedadel, od 500,- do 1 690,- Kč. Pro
všechny skupinové objednávky osmi
a více vstupenek, je pak standardně
nabízena sleva 25%.
Pořadatelé pak dále nabízejí
všem, kteří se prokáží do pondělí
5. prosince nákupem 20 a více
vstupenek, vedle standardní slevy,
ještě dvě vstupenky zdarma.
Staňte se tedy organizátory
návštěvy největší světové hipologické show ve svých stájích, jízdárnách
a klubech a získejte dvě vstupenky
navíc. Spojte svoji předvánoční
návštěvu Prahy s návštěvou nezapomenutelné jezdecké show.
Všichni organizátoři hromadných
nákupů vstupenek budou navíc zařazeni do slosování o reklamní předměty Apassionáta.
Vstupenky na představení
Apassionáta můžete objednávat na
www.sazkaticket.cz, info@sazkaticket.cz nebo na tel: 266 121 122
(ve všední dny od 8.00 do 16.30
hod.) či na www.ticketpro.cz
Doklad o nákupu vstupenek pro
zaslání dvou prémiových lístků na
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představení Apassionáta a pro zařazení
do soutěže o reklamní předměty Apassionáta
zasílejte na adresu redakce Jezdce poštou
(Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, 110 00
Praha 1), elektronicky (jezdec@jezdec.cz) či
faxem 286 855 407. Volné vstupenky jsou
k dispozici v limitovaném množství a proto
neváhejte!!

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Vše co jste nevěděli o pravidlech
a báli jste se zeptat
V minulém čísle jsme zahájili zimní rubriku
věnovanou pravidlům jezdeckého sportu. J.
Formandla jsme požádali o pravidelné zodpovídání dotazů, které vás ve spojení s pravidly
zajímají. Dnes pokračujeme informací o kvalifikacích.
Dotaz, ke kterému bych chtěl dnes něco říci,
je dotazem zcela obecným. - „Jak je to s kvalifikacemi na soutěže a kdo je vypisuje a kdo je
kontroluje.“
Proč jsou kvalifikace a kdo je vypisuje?
Kvalifikace pro danou soutěž jsou vlastně
omezení možnosti startu soutěžících v soutěži.
Některá obecná jsou dána všeobecnými články
pravidel a jiná mohou být do rozpisů vložit
organizátoři závodů. Omezení možnosti startu,
tedy kvalifikace, z pohledu článků pravidel jsou
např. obecné omezení o stáří koně, počtu startů
koní v jednotlivých soutěžních dnech a pod.
Tato omezení nemusí být v rozpise uvedena,
ale platí stejně jako by tam byla. Další omezení
stanovená pořadatelem však již musí být pro
konkrétní soutěž v rozpise uvedena, např. soutěž pro 4 leté koně; pro juniory; pro soutěžící,
kteří 2x překonaly parku -S- bez chyby; dokončily jinou soutěž a pod. Obě tyto kvalifikace mají
stejný význam. Musí být na ně pohlíženo jako
na požadavky kvalifikace stejné hodnoty. Další
podmínkou kvalifikace může být stanoveno
datum jejich splnění. Toto datum musí být vždy
dodrženo. Není-li datum pro splnění kvalifikace
uvedeno, lze se domnívat, že termín pro splnění
je uzávěrka startovní listiny pro danou soutěž.
Změnu kvalifikace nebo do kdy musí být splněna, může provést jen ten subjekt, který je stanovil. Musí však ihned po jejich změně změnu
zveřejnit a oznámit ji jmenovitě všem již přihlášeným soutěžícím. Např. dodatečná prodloužení data kvalifikace. Neoznámení a nebo změna
jen u některých soutěžících je nepovolené zvýhodňováním těchto jezdců.
Kdo kvalifikaci kontroluje, kdo za její splnění odpovídá ?
První otázka má velmi jednoduchou odpověď. Jak vyplývá z předchozího odstavce, kvalifikaci určil tvůrce rozpisu resp. organizátor
závodů, a tedy on musí provést kontrolu přihlášek, zda odpovídají předepsané kvalifikaci.
V opačném případě musí pořadatel co nejdříve
před závody toto projednat s přihlašovatelem
a vše uvést do pořádku. Není-li to možné, musí
celý případ předat s potřebnými informacemi
hlavnímu rozhodčímu a to ihned na počátku
jeho funkčního období. Ten potom ve své kompetenci rozhodne o dalším postupu. Kontrolu
tedy neprovádí sbor rozhodčích. Ten jen řeší
problémy, které mu byly předloženy pořadatelem nebo je sám zjistil a nebo se o nich dozvěděl na základě námitky.
Kdo za splnění odpovídá - samozřejmě přihlašovatel. Ten by si měl zkontrolovat zda přihlásil jezdce do správné soutěže a zda jezdci
jsou přihlášeni do jím zvolených soutěží.
Nesprávné údaje nebo údaje záměrně zatajené,
musí být považovány za podvod a to se všemi
důsledky pro přihlašovatele.
Aby přihlašovatel mohl provést kontrolu,
musí pořadatel jasně uvést v rozpise a zejména
v programu a startovní listině všechny nutné
kvalifikace jmenovitě tak, aby přihlašovatel
mohl ihned zjistit správnost své přihlášky. Musí
být i na startovní listině uvedeno např. soutěž
pro juniory, koně startující prvním rokem a pod.
Nestačí na startovní listině uvést jen číslo soutěže podle rozpisu a popsat technické parametry
soutěže (stupeň, počet překážek, ceny, ....). Na
každé startovní listině musí být slovně uvedeno pro koho tato soutěž je. Je to obdoba
povinností zapsat do rozpisu, také slovně,
bude-li rozeskakování či nikoliv. Podle pravidel

nestačí také uvést jen článek pravidel, např.
238.2.2 i když to jasně určuje.
Co se stane startuje-li jezdce s nesprávnou kvalifikací?
V takovém případě soutěžící musí být
vyloučen ze soutěže. Jiná alternativa neexistuje. Toto je rozhodnutí z hlediska sportu. Jak je
to s problémy hmotnými např. platby za ustájení, startovné, doprava a pod. musí být řešeny
jinými orgány než sborem rozhodčích. Míra
odpovědnost za chyby v přihlášce a startovní
listině by měla být objektivně zhodnocena složkou nadřízenou pořadateli.
Závěrem však nutno jednoznačně zdůraznit
hlavní odpovědnost za vytvoření startovní listiny
podle přihlášek do soutěže se splněnými kvalifikacemi všech soutěžících nese pořadatel.
Samozřejmě v rozsahu možných a dostupných
informací.

Sportovní
kalendáﬁ
12.-13.11.
12.11.
12.-13.11.
12.11.
19.-20.11.
26.-27.11.

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

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

Nová kniha
Novou publikací obohatil trh s jezdeckými
učebnicemi bývalý reprezentant a trenér Marcel
Čacký. Vlastním nákladem vydal více než
60 stránkovou brožurku o ježdění na koni doplněnou obrázky i fotografiemi. Pro později narozené dodejme, že M. Čacký je bývalý československý reprezentant a trenér a sportovní
vavříny sbíral převážně v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století na parkurech a ve
všestrannosti. Pamětníci si jej pamatují v sedle
koní VLADAŘ, NEMO či KARMÍN. S
KARMÍNEM usiloval i o start na OH v Mnichově
ve všestrannosti, ale bohužel politická situace
v tehdejším normalizovaném Československu
zájezd do Mnichova znemožnila. V sedmdesá-

tých letech se také významnou měrou podílel na
pořadatelství tehdejších největších československých jezdeckých závodů Cena Čs. Filmu, při
kterých působil jako stavitel a správce parkuru.
Knížka M. Čackého „Kniha o ježdění na koni“
stojí 200,- Kč včetně poštovného a objednávat
na dobírku ji můžete na e-mail:
bourys@volny.cz

Za Jiřím Škodným
Neuvěřitelná zpráva se rozběhla do našeho koňařského světa. Dne 29. října náhle zemřel ve
věku 41 let dlouholetý zaměstnanec Národního hřebčína Kladruby nad Labem a mistr České
republiky v jízdě čtyřspřeží Jiří Škodný.
Cesta mezi nejlepší jezdec spřežení začala pro J. Škodného v osmdesátých letech v tehdejším JZD Bylany. V barvách zemědělského družstva si vybojoval i účast při MS v rakouském
Zwetlu. Nabídka k zaměstnání v hřebčíně ve Slatiňanech přišla v roce 1991 a od té doby spojujeme J. Škodného se starokladrubskými vraníky a s Heřmanovým Městcem. Od roku 1997 až do
roku 2004 zde vykonával funkci vedoucího střediska a následně jezdce a trenéra koní pro spřežení. Od roku 1994 zapřahal čtyřspřeží, se kterým získal v roce 1996 i titul mistra ČR. Kromě
mistrovského titulu získal i medaile stříbrné (1991) a bronzové (rovněž 1991, dále 1997 a 2004)
a přední umístění v soutěžích Zlaté podkovy v Humpolci a na řadě dalších soutěží spřežení.
Poslední rozloučení s J. Škodným se konalo 4. listopadu v Morašicích.
V posledních dvou sezónách se J. Škodný zúčastnil mnoha důležitých soutěží (CAI-A Nebanice,
MČR Kladruby n.L., CAI Altenfelden, CAI Jarantow) a ještě letos na podzim nechyběl se svým
čtyřspřežím např. na mistrovství světa v orbě v Praze Suchdole, na dožínkách nebo na
Svatováclavských slavnostech v Hradci Králové a na Velké pardubické. Na poslední výjezd
letošní sezóny plánovaný na 29. října však již neodjel.
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Středomoravská
jezdecká liga
Na jaře 1999 vznikla v JK HANÁ
při SCHPMT myšlenka vyhodnocovat výsledky oficiálních vybraných
jezdeckých soutěží za uplynulou
sezónu. Společně s dalšími devíti
jezdeckými oddíly ze středomoravského regionu byly vypracovány
bodovací tabulky pro dvě jezdecké
discipliny - skoku a drezúry. Celá
tato
akce
dostala
název
Středomoravská jezdecká liga. Od
té doby se každoročně oficiálně
vyhodnocují výsledky a koná se
slavnostní předávání cen - pohárů.
V počátcích bylo pro malý zájem
o pořádání drezurních závodů mezi
oddíly zrušeno vyhodnocování této
discipliny.
V současné době do série závodů přibyla další řada jezdeckých
oddílů. V roce 2004 tak mohla být
disciplina drezúra znovu otevřena.
Jezdci soutěží v kategoriích děti,
junioři, mladí jezdci, ženy a muži.
Výsledky - 6. ročník
V drezúře se v kategorii seniorů,
stejně jako v loňském roce, podařilo zvítězit I. Zichové z JO Města
Prostějov s klisnou POLANOU
a druhé místo obsadit s albertovských HARUNEM. Juniorskou
vítězkou letošního ročníku se stala
L. Lenďáková (JO Helios
Mostkovice) s klisnou NETOU.
V disciplině skoků zvítězila
v kategorii seniorů - ženy
O. Knappová (JO SzeŠ Olomouc)
s klisnou ARIEN, v mužích stejně
jako v minulé sezóně Z. Jarka (JK
Haná Kroměříž) s koněm DAK a
2. místo získal stejný jezdec
s koněm GEN. Kategorii mladých
jezdců vyhrál J. Malý (Stáj Montana)
s klisnou HVĚZDA 4. Mezi juniory
M. Kývalová (Stáj Pospíšilík Pravčice)
s klisnou ARÉNOU. V kategorii dětí
zvítězila D. Cintulová (JO při SzeŠ
Přerov) s klisnou VEGOU.
Slavnostní vyhodnocení výsledků, vyhlášení vítězů a předání
pohárů se uskuteční dne 19. listopadu 2005 na společenském večeru v kulturním domě v Troubkách.
Vzhledem ke vzrůstajícímu
zájmu o Středomoravskou jezdeckou ligu, ve které letos bodovali
jezdci z více jak 30 subjektů, bude
vyhodnocování výsledků i nadále
pokračovat a pořadatelé se již připravují na 7. ročník. Za Sdružení
jezd. oddílů Středomoravská jezdecká liga
I. Zichová

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)

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

ekvitan@ekvitan.cz

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

Tři adepti na
prezidenta
Mezinárodní jezdecká federace
(FEI) oficiálně zveřejnila tři kandidáty na funkci prezidenta FEI po
odstupující španělské princezně
Doně Pilar de Borbón. Volba se
uskuteční na jaře 2006 při
Generálním zasedání FEI a o tuto
funkci se ucházejí:
HRH Princezna Benedikta
mladší sestra dánské královny
Margarety II
Freddy Serpieri předseda regionální skupiny I FEI, viceprezident
FEI a prezident řecké národní jezdecké federace
HRH Princezna Haya Bint Al
Hussein dcera jordánského krále
Huseina
Generální zasedání FEI bude mít
tentokrát obtížnou úlohu. Jak dobře
zvolit a nikoho si nerozhněvat.

Chcete dopřát svým koním
zdravý, šťastný a dlouhý život?

Nový mezinárodní
rozhodčí

V třídenním kursu, který povede Patrick Spieleder
z rakouské kliniky pro zdravá kopyta, se dozvíte jak
umožnit vašemu koni přechod „na boso“, tak abyste byli
spokojení vy i on a při zachování plné výkonnosti.
Naučíte se mu sami upravovat kopyta.

Na ČJF dorazila na počátku
listopadu zpráva z FEI, že náš rozhodčí a čekatel na funkci mezinárodního rozhodčího Radovan Šalek
úspěšně zvládnul zkoušky mezinárodních rozhodčích, které se konaly
ve dnech 17.-19. září na Kypru a
stal se tak dalším českým mezinárodním rozhodčím. Gratulujeme!

Před kursem doporučujeme přečíst si knížku MVDr.
Hiltrud Strassera „Život se zdravými kopyty“, kterou přeložil Stanislav Blecha a kterou vám zašleme po obdržení
vaší přihlášky na kurs.

Chcete do
Souhrnu?

Vítězkou Středomoravské jezdecké ligy v drezúře se stala
I. Zichová na POLANA

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

Kursu se může zúčastnit max. 15 osob, a koná se na
Drtinove statku Hněvšín. Kurs probíhá v němčině s tlumočníkem od 2. do 4. prosince.

Západočeská jezdecká oblast
bude opět pro sezónu 2006 vydávat
Souhrn rozpisů jezd. závodů pořádaných v Zpč. oblasti. Pro rozšíření
informovanosti klubů z přilehlých
oblastí nabízí v omezeném množství
sekretariát Zpč. oblasti možnost zveřejnění i jejich rozpisů v Souhrnu.
Pokud mají jednotlivé subjekty,
které nejsou organizovány v Zpč.
oblasti, o tuto službu zájem, je nutné, aby rozpisy schválené od příslušných OV v termínu do 31. ledna 2006 zaslaly v elektronické
podobě (disketa, CD nebo e-mail)
na adresu paní V. Jáchimové členky OV Zpč. oblasti, zodpovědné za vydání tohoto Souhrnu.
Kontakt: Věra Jáchimová, Jasná 4,
312 00 Plzeň, tel. 602 476 609,
e-mail: ekvitan@ekvitan.cz

Cena kursu je 5 000,- Kč.
Kontaktní osoba Václav Vydra, tel. 602 211 680, nebo
vvydra@volny.cz

Inzerce
● Prodám val. hd. 3,5 l po Corsár, z matky Quoniam II-69 po
Belendek a dále hucul isabel 2 roky. Oba zdraví, hodní.
Tel.: 723 469 713.
● Dodám seno luční, včetně dopravy. Tel.: 608 976 606.
● Prodám valacha, tm. hn., narozen 9. 3. 01. Po Aklan 522,
z Pepsi (po Frühesch 227). Zatím bez licence, ve výcviku od
ledna 2005. Velmi nadějný skokan, pouze pro zkušeného
jezdce. Tel.: 608 976 606.
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Výsledky

JO TJ Sokol Přívory

Přerov 24.9.-ZM- 1. Kopiš - VICARIE
(TJ Slovan Frenštát p. R.), -ZM- koně 1.
rokem 1. Masár - KAPKA ROSY (JK
Caballero), -dvouf. sk. 100/110- 1.
Pěkníková - NAOMI 3 (JK Francův Dvůr),
-stup. obt. do 110 cm- 1. Snášel - DUET
(JO SzeŠ Olomouc), -L**- 1. Tretera QUALITY (SS Tretera), 2. Malý HVĚZDA 4 (Stáj Montana o. s.), 3.
Kubrický - ŠEJLA 1 (SS Kubrický).
Všemily 29.-30.10. hala -Z- (17) 1.
Pauzr - DONCHAIN (Chov koní Pauzr),
stupň. obt. 100/110+ žolík (26) 1.
Rosická - CANTA (JS Císřský ostrov), L*- (21) 1. Martínková - ATLANTA 2
(Sport. stáj Eva M.), 2. Mestenhauserová
- QUEREN (JK Mělník), 3. Niščák - CARLONA (JK Všemily), -S*- (9) 1. Šlechta CELESTA Kalek (JK Všemily), 2.
Chelberg - BEACH GIRL, 3. Chelberg CATRICK ORION (JS Cís. Ostrov), 4.
Šlechta - MACARENA, 5. Niščák CALINDO (oba JK Všemily), -L**- (9) 1.
Roubalová - RIA 1 (JK Roubal Plzeň), 2.
Šlechta - ARENA 1 (JK Všemily), 3.
Homolka
WHITNEY
(Pegas
Děpoltovice), -S**- (9) 1. Šlechta CELESTA Kalek (JK Všemily), 2.
Roubalová - RIA (JK Roubal Plzeň), 3.
Chelberg - CATRICK ORION (JS Císař.
ostrov), 4. Šlechta - TESSA (JK Všemily),
5. Rosická - CANTA (JS Císař. ostrov), ST*- (6) 1. Šlechta - A LADY 2, 2. Šlechta
- MAMA MIA 3 (JK Všemily), 3. Chelberg
- BEACH GIRL (JS Císař. ostrov).
Nová Amerika 5.-6. 11. -Z- 1. Kocián
- MURPHY (Start Hořany), -ZL- 1.
Doležal - LOREANA (Toratex Ostrava),
-L*- 1. Sojka - JESSY 9 (JS Hippo Topol),
2. Opatrný - JOYE (Opatrný Hořovice), 3.
Pospíšil -SARAH 185 (St. Dvůr Židovice),
stupň. obt. do 120 cm 1. Skřivan RAMARA Elkor (Stáj Manon), 2. Pospíšil
DAFNÉ
(Stáj
Židovice),
3.
Ohnheiserová - ERIK Oil (Team Stáj
Supreme), -S**- 1. Skřivan - RAMARA
Elkor (Stáj Manon), 2. Hatla - AMICUSK (Horse Academy), 3. Vodseďálková LEO LUSTIG (JS Javorník), 4. Skřivan LABE JAMES CAC Leasing (Stáj
Manon), 5. Doležal F. - ROCKINA (JK
PZOO Chomutov), -ST** + T- (15) 1.
Macánová - L’AMIE, 2. Macánová POMPÖS (Tecton s. r. o.), 3. Skřivan RYTMA CAC Leasing, 4. Skřivan - LABE
JAMES CAC Leasing (Stáj Manon), 5.
Opatrný - FARADAY (Opatrný Hořovice).

nabízí výuku jízdy na koni
pro začátečníky i pokročilé.
• Možnost přípravy na ZZV
na vlastním i zapůjčeném
koni pod dohledem zkušených jezdců a cvičitelů.
• K dispozici je písková jízdárna, krytá hala, možné
i vyjížďky do terénu.
• Směr Kostelec n. L., 20 km
od centra Prahy. Dobré vlakové i autobusové spojení.

Bližší informace na tel.
608 976 606 p. Šebesta

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 603 517 242,
Fax: 286 855 407, E-mail: jezdec@jezdec.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, P. Loudová, V. Jáchimová, O. Havrlantová, Frenštát
p/Radhoštěm. Te. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP
2893/1994 ze dne 20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o., grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

