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Jezdecká show, která směřuje do Prahy
již pronikla do většiny médií a naplňuje jez-
deckou veřejnost očekáváním. Pochopitel-
ně především doufám, že diváci do Sazka
arény přijdou. Pokud ano, pak jsem zvědav
jak koňská show osloví diváky z řad laické
veřejnosti. Na tom záleží zda se po
10. a 11. prosinci Česká republika zařadí
vedle ostatní západoevropské státy, kde
jsou koně tradičním a žádaným artiklem. Na
druhé straně jsem naplněn i určitou obavou
zda se zahraniční koňská show bude líbit
i nám, divákům z řad odborné veřejnosti.
Zda pořadatelé nepřekročí hranici, která by
koně natolik zahalila do laserových efektů,
hlučné hudby a dýmu, že přes tuto clonu ani
nebudou vidět. V každém případě se však
na Apassionátu těším. Doufám, že odstartu-
je předvánoční atmosféru a že vše pro divá-
ky i pořadatele dobře dopadne. I proto jsem
velmi rád přijal pozvání pořadatelů k pre-
zentaci Apassionáty, která se konala 15.
listopadu v centru španělské hipologie
v Jerez de la Frontera.

I když se mnoha příznivcům jezdeckého
sportu zapsalo toto město do povědomí až
po pořádání Světových jezdeckých her
v roce 2002, Jerez de la Frontera má ve
Španělsku zcela zásadní postavení. Jak
jsme se prostřednictvím knihy Norberta
Záliše „Jeho Milosti císařské obora koňská“

dozvěděli, v Jerez se chová špička anda-
luzského ledovce.

V 16. století byl jih Španělska zmítán
řadou šarvátek a bojů. Chovatelé hledali
pro své koně útočiště a ochranu za zdmi
kláštera kartuziánského řádu La Cartuja.
Z příslušníků řádu se postupně stali odbor-
níci a posléze i chovatelé, kteří vyšlechtili
koně vynikajících kvalit. Ti se stali nositeli
jména svých ochránců a do dnešních dob
nesou hrdě název Cartujano [kartuchano].
A tak i když je celý jih iberského poloostro-
va koňmi čisté španělské rasy přeplněn,
každý chovatel by ve svých stájí chtěl mít
koně Cartujano.

Tradiční místo chovu klášter v La Car-
tuja již s koňmi nemá dnes nic společného.
Připomíná jej již jen velkolepá budova kláš-
terní kaple. Španělé si však tuto několika-
setletou tradici dobře uvědomují. Po roce
devadesát tak bylo rozhodnuto o obnovení
centralizovaného chovu Cartujano pod
státní ochranou. Byly vykoupeny rozsáhlé
pozemky nedaleko kláštera v La Cartuja
a uprostřed téměř 400 ha vybudován zbru-
su nový hřebčín. V půvabných a typicky
středozemních lehkých stájových stavbách
je dnes chováno přes 400 koní. Téměř 80
chovných hřebců je pak klasicky ježděno
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Jedinečný úspěch
v Neumünsteru

O víkendu 5.-6. listopadu se do němec-
kého Neumünsteru sjelo devadesát nejlep-
ších tříletých hřebců k závěrečnému třetí-
mu kolu uznávacího výběru budoucích
holštýnských plemeníků (Körung). Jedním
z těch, kteří prošli dvěma prvními koly, na
jejichž začátku stálo 850 hřebců, byl
i COSMOS po Colman (Cartago x Lord)
z matky po Cascavelle severočeského
majitele a chovatele J. Vaňhy. Cesta hřeb-
ce COSMOS do Neumünsteru byla
poměrně přímá. V prvním výběrovém kole
vyhrál ve své skupině cca 80 koní a dru-
hým kolem již prošel velmi snadno v roli
jednoho z favoritů. Při závěrečném
Körungu je z 80 finalistů vybíráno 20 mla-
dých plemeníků. Pravidlem je, že mezi
vybranými koňmi není určováno pořadí
a je vyhlášen pouze vítěz a dva další nej-
lepší hřebci ročníku.

Od 6. listopadu je český majitel uváděn
u jména druhého nejlepšího hřebce ročníku
2005. COSMOS, který je od svých 5 měsí-
ců ve stájích J. Vaňhy, byl vyhlášen na
2. místě.

Hřebce COSMOS již do svých řad přijal
již i oldenburský a magdeburský plemenný
svaz a pokud se bude vše normálně vyvíjet
dostane v nastávající připouštěcí sezóně
nový hřebec z ČR příležitost u cca 250 -
300 klisen. Gratulujeme!

Pro prvenství
z Havířova

Halové závody na Trojském ostrově,
které pořádala JS Císařský ostrov ve
dnech 12.-13. listopadu, přilákaly desítky
startujících. Nechyběli ani naši reprezen-
tanti ze stáje v Havířově (Z. Žíla, D. Fialka)
a jezdci ze Slovenska (I. Šulek,
A. Hrvolová). Především v sobotních sou-
těžích do 100 a 110 cm pak dosahovala
startovní pole mnoha desítek jezdců.

V sobotním -S*- se na startu objevilo
dvanáct dvojic a nejrychlejší byl mezi pěti
bezchybnými M. Šlechta na CELESTA
Kalek (JK Všemily). Na MACARENA pak
obsadil i třetí místo, když druhý skončil
Z. Žíla na PINOT GRIGIO (Stáj Mustang).
Spokojen byl i P. Doležal (PZOO
Chomutov), protože jeho syn Filip potvrdil
velmi dobrou formu (v předchozím -L**-
s LOGO a ROCKINA na 4. a 5. místě) a na
ROCKINA skončil na 4. místě.

V neděli pak ovládnul hlavní soutěže
Z. Žíla, který zvítězil mezi 38 dvojicemi jak
v -S**- (CARLOS), tak pak dokázal na LE
PATRON porazit i svých 25 konkurentů
v závěrečném -ST**-. 

V -S**- postoupilo do rozeskakování
15 koní, ale startovalo pouze 13. Jedním
z nestartujících byl i F. Doležal na ROCKI-
NA, který šetřil síly na závěrečné -ST-. Za
vítězným Žílou se na dalších místech umís-
tili: M. Roubalová na RIA 1 (JK Roubal

Z. Žíla - LE PATRON zvítězili v -ST- v hale
na Trojském ostrově

F. Doležal na ROCKINA byli v -S- i -ST-
bezchybní

Plzeň) před zástupcem stáje Schneider
Plzeň J. Lužou na TALKO-S. Na 4. místě
pak J. Jindra na KREACE (JK Bierhanzl)
před dalším jezdcem ze Stáje Scheider
J. Štětinou s CORREGIO-S.

Ve vyvrcholení závodů parkuru -ST**-
viděli diváci čtyři bezchybná překonání par-
kuru, který stavěl P. Koželuh. O první nulu
se postaral J. Štětina na CORREGIO-S.
Druhý bezchybný výkon předvedl
F. Doležal (ROCKINA). Pak následovaly
čisté parkury Z. Žíly s LE PATRON a
M. Šlechty na MAMA MIA. Druhou nulu
zopakoval již jen Z. Žíla. M. Šlechta skončil
s jedním shozením druhý, před
F. Doležalem se shodným výsledkem.
Čtvrtá a pátá příčka putovala díky J. Štěti-
novi do Plzně. V rozeskakování dokončil
s osmi body a na ŠOTEK-S byl nejrychlejší
ze čtveřice jezdců s jedním shozením.

Opět Wiener
Neustadt

Cesty do rakouského Wiener Neustadtu
mají čeští jezdci již dobře vyježděné.
O víkendu 19.-20. listopadu se zde konalo
CSN, kterého se za ČR zúčastnila
L. Gladišová (IRRAS, DOLENTON),
M. Ohnheiser (ERIK Oil Team, DROSSAN
Oil Team) a za juniory M. Tošanovská
(DIOR). Společně s našimi soutěžili jezdci
osmi států. (Rakousko, Německo, Itálie,
Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko, Rusko,
ČR). Po oba dny se i v Rakousku museli
pořadatelé vypořádat se značným počtem
startů. V sobotu bylo v sedmi soutěžích 280
startů a v neděli pak 270 startů. Soutěžilo se
od stupně A0 (do 100 cm) do MA (140 cm).

V sobotu jsme se umístili celkem třikrát.
Nejprve v soutěži pro mladé koně byla L.
Gladišová se čtyřletým IRRAS ex equo
první (společně s dalšími jedenácti koňmi).

Dále pak v honebním parkůru do 115 cm
skončil mezi 75 startujícími M. Ohnheiser
na ERIK Oil Team na 3. místě. Stejná dvo-
jice pak byla ještě jednou čtvrtá v soutěži
do 125 cm, kde startovalo celkem
115 koní.

Ve večerním parkůru stupně M (130 cm)
inkasoval M. Ohnheiser na DRROSAN Oil

Team 8 trestnych bodu a to stačilo pou-
ze na 27. místo.

V neděli v soutěži pro mladé 4-5leté
koně zvítězila L. Gladišová (IRRAS).
V honebním parkuru do 120 cm byl pak
ERIK Oil Team opět třetí a v honebním
skákání do 125 cm L. Gladišová na
DOLENTON osmá. Zde startoval i
M. Ohnheiser na DROSSAN Oil Team
a s jednou chybou skončil na 21. místě.

Po devítiměsíční přestávce se zde v sed-
le koní J. Hanulaje ze Slovenska objevil
účastník OH v Atenách Vladimír Tuganov
z Ruska. Další důležitým jezdcem zavodů
byl domácí Anton Martin Bauer. V sedle
tentokrát nechyběl ani hlavní pořadatel jez-
deckých soutěží ve Wiener Neustadt
Michael Steinbrecher.

Svatomartinský
pohár

První ročník Svatomartinského poháru se
konal 12. l istopadu v hale Slovanu
Frenštát. Samotnému Svatomartinskému
Poháru předcházely dvě soutěže (resp. po
rozdělení do oddělení čtyři) do 110 cm.
Svatomartinský pohár byl vypsán jako ba
riérové skákání ovšem v halové modifikaci.
Součástí kursu byl samostatný oxer, po
něm dvojskok a na závěr trojskok se dvě-
ma oxery začínající kolmým skokem.

Vítězem prvního ročníku Poháru se stal
R. Šídlo na SWING (Stáj Supreme) před
R. Doležalem na CERA (Toratex Ostrava).
Tito jezdci absolvovali závěrečné kolo na
výšce 150 cm. I když byl vítěz zatížen
4 body, nejtěžší skoky se mu podařilo pře-
konat bezchybně. Na třetí příčce skončila
J. Gračková na SYMPATIKA (TJ Slovan
Frenštát).

Soustředění 
s J. Skřivanem

V tradičním vánočním termínu 27.-29.
prosince se koná v Herouticích soustředění
s Jiřím Skřivanem. Na soustředění navazují
malé skokové závody  s názvem
„Předsilvestrovský veřejný trénink“, které
se budou konat 30. prosince. Soustředění
je koncipováno i jako příprava na tyto
závody. Je možno si vzít velkého koně,
příp. i mladšího nebo pony, kteří začínají
s přípravou a na závodech startovat nebu-
dou. Veškeré info a přihlášky na nebo na
tel.: 604 232 834.

Setkání v sedle
Už třicáté druhé „Setkání v sedle“ aktiv-

ních jezdců Opavska z let 1955 - 65 pro-
běhlo v sobotu 12. listopadu. Tentokrát se
konalo v Mokřinkách na Opavsku.

Na letošní sraz dorazilo třicet  účastníků.
Místo konání se pravidelně střídá a účast-
níci se setkávají v oddílech, které k tomu
mají podmínky a půjčí účastníkům i své
koně. Pro letošní akci zapůjčil šest koní
P. Urbanský, který je také majitelem penzi-
onu, kde proběhl zbytek vydařeného odpo-
ledne. Ti, kteří měli zájem znovu usednout
do sedla, absolvovali desetikilometrovou
vyjížďku v nádherném prostředí. Setkání
obohatily i šedesátiny Huberta Černohor-
ského a předání linorytu s koňskou témati-
kou Milanu Vítkovi. Jezdci Opavska se ješ-
tě letos sejdou opět na začátku prosince
na společenském večeru v Opavě
Kylešovicích. -jge-
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V Jerez o Apassionatě
podle španělských tradičních představ.
Celé stavbě dominuje krásná krytá jízdárna
s prosklenými stěnami, ve které jsou veřej-
nosti předváděny výsledky práce chovate-
lů, trenérů a jezdců hřebčína. A tak vedle
nedalekého Vojenského hřebčína v Jerez
de la Frontera (Yeguada Militar) má Jerez
další centrum chovu, výcviku i genetického
výzkumu. Pouze novodobý hřebčín
Cartujano (Yeguada de la Cartuja) má
však to privilegium, že díky svému umístě-
ní má i ve svém jméně ono, pro španělské
chovatele a jezdce magické slovo -
Cartujana.

Pořadatelem a producentem turné
Apassionáta je německá společnost
Equiarte. I když letošní turné zahajuje
3. prosince v Budapešti a pak se přes
Prahu, Amstrodam, Kodaň objeví ještě
v dalších šestnácti městech Evropy
a zakončí svoji pouť 3. června 2006
v Barceloně, připravují pořadatelé již pro-
gram pro turné 2006/2007. A právě záměry
budoucích vystoupení nám byly v Yeguada
de la Cartuja předvedeny.

První ukázkou bylo drezurní vystoupení.
V typickém španělském pojetí působí kůň
lehce a vyváženě. Piaf a pasáž není vyvr-
cholením, ale základním kamenem.
Kritickému oku by neunikla řada drobných
nepřesností, které jsou však v celkovém
dojmu nepodstatné. Středoevropana zaja-
tého drezúrními soutěžemi jen shovívavě
upozorní na bláhovost našeho pohledu.

Jako druzí se představili čtyři cartujano
v zápřeži. Nejednalo se však o reprezenta-
tivní španělské čtyřspřeží s postroji ozdo-
benými pestrobarevnými látkovými kulička-
mi zvanými ponpons, ale o klasické
čtyřspřeží s maratonským kočárem. Jeho
přítomnost byla zcela účelová. Podle oče-
kávání předvedlo spřežení velmi rychlou
a efektní jízdu ve stylu „škola smyků“ s pís-
kem vyletujícím daleko do stran oblouků.
A podle tradice právě tato ukázka sklidila
frenetický potlesk přítomných novinářů.
Žijeme v akční době.

Za to poslední dvě ukázky byly skutečné
lahůdky. V první předváděl jezdec v typic-
kém španělské sedle se slaměnou kostrou
- albatron, tradiční skupinové vodění klisen
ve formaci, která se nazývá - cobra. Klisny
nemají ohlávky a jsou vedeny na šíjových

Koně odchovaní  v hřebčíně La Cartuja mají výžeh ve tvaru pákového udidla ozdoben písmenem C

řemenech vzájemně spojených. Každá
klisna je pak vybavena zvonečkem pro
pastevní identifikaci při mlze či tmě, který
na nás však působil vůči koni poněkud
potupně. V naší ukázce jezdec ovládal
dvanáct klisen. Jeho hřebec, ač neustále
obtěžován klisnami, zachoval po celou
dobu naprostý klid. Řada dvanácti kobyl
předvedla na pokyn jezdce ovladatelnost
srovnatelnou s vojenskými manévry od vel-
kého kruhu na obě ruce, přes rychlý cval
ve vyrovnané řadě i s následným zastave-
ním.

I závěrečné číslo předvádělo ovladatel-
nost koní při pastevních přesunech. Tři

jezdci, po efektním nástupu, snadno a leh-
ce manipulovali se stádem cca 20 dvoule-
tých hřebců. Ti na jejich pokyny cválali
v kruzích, měnili směr nebo zastavovali.
Pochopitelně nevím zda by něco podobné-
ho uměli i ve větším a méně pevně uzavře-
ném prostoru, ale v kryté hale cartujanské-
ho hřebčína to vypadalo senzačně.

A tak i když se při naší bleskové návště-
vě v Jerez de la Frontera nedostalo na
návštěvu prestižní instituce jakým je Real
Escuela Andaluza del Arte Equestre, odjíž-
děli jsme z Jerez spokojeni. Alespoň je
důvod se do tohoto prosluněného města

nedaleko Gibraltaru vrátit. A nejen kvůli
koním. Další atrakcí místa je řada nesčet-
ných továren na výrobu šery, kterému dalo
město Jerez název. Šery se tu pije neustále
a při jakékoliv příležitosti. A tak jsme se jen
neradi vydávali hlavní třídou plnou palem
a ozdobných pomerančovníků obsypaných
oranžovými plody zpět. Ukazatele lemující
cestu k letišti byly plné dalších pozvánek do
míst jako je Cadiz, El Puerto de Santa
Maria či Sevilla. Ty naší touhu, vrátit se, jen
umocňovaly. A tak pokud alespoň část
letošní Apassionáty zprostředkuje středo-
evropanům setkání s úchvatnou iberskou
tradicí, bude prosincová návštěva v Sazka
aréně stát zato. Cyril Neumann

Vstup do hřebčína La Cartuja

Deska z glazurovaných kachlíků připomíná
návštěvu hřebčína španělským královským
párem v roce 2000
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Něco o programu Apassionáty
Apassionáta se zastavuje v Praze třemi vystoupeními. Ta jsou plánována na sobotu

a neděli 11.-12. prosince. V sobotu budou dvě představení (14.00 a 19.30), v neděli pak
jedno (14.00).

Diváci uvidí patnáct čísel. Při zahajovací části to budou vedle hřebců cartujano i známí
bělouši z francouzského Camargue. V kaleidoskopu vystoupení nebude chybět španělské
flamengo, ruští kozáci ani westernoví jezdci. Pořadatelé nás zavedou i dále na východ
a ukázána by měla být afgánská národní hra Buzkashi. Vyvrcholením bude určitě Vysoká
škola v podání Luise Valenci, který se objeví v průběhu programu několikrát. Chybět nebu-
dou ani skoky a tak se můžeme v Praze těšit na levády, courbetty i kaprioly.

Vstupenky na Apassionátu objednávejte na: www.sazkaticket.cz nebo na www.ticketpro.cz
Možnost nákupu vstupenek je i přímo v Sazka aréně v pražských Vysočanech. Při hromadných
nákupech je však nezbytné nejprve vstupenky telefonicky objednat na tel.: 266 121 122.

Před finále Pony
ligy 2005

Podzimní cena Heroutice
JK Heroutice uspořádal v termínu 19.-

20. listopadu halové závody Podzimní cena
Heroutic. Na programu byly jak soutěže
pro velké koně (do úrovně -L-), tak i 4. kva-
lifikační kolo Pony ligy 2005. Závody byly
poznamenány kalamitním zimním počasím.
Účastníci i pořadatelé museli v průběhu
obou dnů vyprošťovat za záplav sněhu
auta s koňskými přepravníky. Některé jezd-
ce počasí dokonce odradilo. Přesto se
v soutěžích sešla slušná startovní pole.

Hlavní soutěž „stupň. obt. do 120 cm se
žolíkem“ vyhrála domácí jezdkyně
J. Perníčková na CARDIFF před J. Šrám-
kovou - HELA (Litomyšl) a T. Kociánem na
BENT (JO Hořany).

Ve čtvrtém kole Pony ligy 2005 zabodo-
val O. Šrámek s LUCAS (JK Primátor
Litomyšl), který byl ve věkové kategorii 8 -
12 let nejlepší. Druhá skončila domácí
M. Hažmuková s WISHIBO. Body za třetí
místo v tomto kole Pony ligy pro mladší děti
získala A. Gogová - KASPER (JS Kočík
Stružná). Tato jezdkyně, stejně jako
O. Šrámek, musí svůj postup do finále
deseti nejlepších potvrdit výkonem
v posledním kole v sobotu 26. listopadu.

Pony i Extraliga
Pony ligu po čtyřech kvalif ikačních

kolech vede s velkým náskokem
M. Hažmuková (WISHIBO) s 28 body. Na
2. místě je A. Císařová se 14 body a na
třetím S. Tomaidesová s 12 body. Dále
jsou ex equo N. Šimáčková a O. Šrámek.

V Pony Extralize 2005 vede před
posledním kvalif ikačním kolem
J. Perníčková s VIDAR.

Obě seriálové soutěže vyvrcholí ve
dnech 26. - 27. listopadu v heroutické hale
svými finále. Obě slibují, podle počtu při-
hlášených dvojic, zajímavou podívanou.
Připraveny jsou velmi atraktivní ceny.
Rozpis a další informace včetně on-line při-
hlášky najdete na www.heroutice.cz

Na této adrese najdete i kompletní
výsledky z Podzimní ceny Heroutic.

Pozvánka 
do Hradištka

Svaz chovatelů Koní Kinských pořádá
v sobotu 3. prosince od 14.00 hod. v hale
Jezdecké školy Equus Kinsky v Hradištku
u Sadské přehlídku a výběr hřebců a pro-
dejní přehlídku koní.Součástí přehlídky
bude doprovodný program. Majitelé, kteří
chtějí nabídnout koně na prodej si připraví
krátkou charakteristiku o koni a kopii
osvědčení o původu. Předvedení koní je
plně v režii majitele. Koně je možné krátko-
době ustájit v jezdecké škole.

Jezdecká škola Equus Kinsky připravila
i tři úrovně vzdělávacích soustředění, která
začnou po novém roce. Opakovat se
budou v třítýdenních cyklech vždy o víken-
du. Drezurní soustředění povede Z. Beneš
v termínech: 20.- 22. 1. 2006 , 10.- 12. 2.
2006, 3.- 5. 3. 2006, 24.- 26. 3. 2006 a 7.-
9. 4. 2006. Soustředění jsou určena koním
úrovně „Z “ (2-3 koně v hodině), od úrovně
„L “ (individuálně).

Skoková soustředění povede Ludvík
Jandourek st. v termínech 13. - 15. 1.
2006, 3. - 5. 2. 2006, 24. - 26. 2. 2006, 17.
- 19. 3. 2006 a 14. - 16. 4. 2006.

Dále plánují v Hradištku sérii přípravných
kurzů před zkouškami základního výcviku
pod vedením Petra Půlpána. Ta budou ve
dnech: 17. - 19. 2. 2006, 10. - 12. 3. 2006,
31. 3. - 2. 4. 2006 a 21. - 23. 4. 2006.

Podrobnosti akcích na tel.: 777 247 110,
či e-mail: equus.kinsky@volny.cz, nebo
na adr.: Jezdecká škola Equus Kinsky,
Hradištko u Sadské 126, 289 12.

Pozor na zloděje 
Na podzim roku 2004 byl z půjčovny pří-

věsů Wörmann v Praze Čakovicích odci-
zen přívěs pro koně. Zloději se nezdráhali
přívěs odpřáhnout, propíchat majiteli pneu
u auta a odjet téměř před jeho očima.
Policie byla na místě během několika
minut. Zloděje však přes to nezadržela
a přívěs „zmizel ze světa“.

Téměř po roce se ukradený přívěs znač-
ky Wörmann objevil při závodech 12. listo-
padu na Trojském Ostrově v Praze. Přívěs
byl identifikován podle přelepeného čísla
podvozku a podle umístění samolepek.
Překližka měla po ztržení původních
reklam tmavší barvu a nápisy byly, i po
odstranění, dobře čitelné. Na přívěsu byla
i neplatná SPZ z j iž vyřazeného
přívěsu. Na místo byla zavolána policie ČR
a přívěs byl na místě zabaven.

Bohužel toto není jediný případ, o kte-
rém prodejci přívěsů Wörmann vědí.
Minimálně dva další se po závodištích
pohybují s falešným typovým štítkem, které
na místo německého producenta označují
českého výrobce. Prodejci originálních pří-
věsů Wörmann varují, že nelegální nabití či
užívání přívěsů pro koně, které není bohu-
žel ojedinělým jevem, je velmi nerozumné.
Při podezřele „výhodných“ nákupech noví
majitelé riskují, že v naší poměrně malé
jezdecké společnosti o své „dobře“ nakou-
pené přívěsy přijdou, tak jak se to stalo na
Trojském ostrově.

Kočky pro jízdárny
V předvečer Vánoc se v neděli 18. pro-

since koná v Kongresovém Centru (dříve
Palác kultury, st.metra Vyšehrad) v Praze
7. celostátní umísťovací výstava opuště-
ných koček. Výstava bude probíhat od
10.00 do 17.00 hodin. Vstupné - konzerva
kočičího krmiva.

Nové majitele pro „své“ kočky přijedou
hledat útulky z Hodonína, Litoměřic, Loun
ad. Pokud nemá někdo se zájmem o kočku
z útulku v uvedeném termínu čas, pro toho
si provozovatelé útulků pro opuštěné kočky
rádi udělají čas po dohodě na tel.: 603 225
948. Informace i na www.kocici-utulek.cz

Poděkování 
za blahopřání

Známý jezdec a trenér Stanislav
Beránek nás požádal, zda bychom mohli
poděkovat všem jeho přátelům a známým
za obdržená blahopřání k 70. narozeni-
nám, které oslavil 1. listopadu.

German Masters
ve Stuttgartu

Ve dnech 16.-20. l istopadu se ve
Stuttgartu konal 21. ročník tradičních závo-
dů German Masters. Prvním důležitým
vrcholem bylo páteční Mercedes German
Master. V rozeskakování osmi dvojic zvítě-
zil L. Beerbaum na GLADDYS S před další
německou dvojicí Ch. Ahlamnn s FIRTH
OF CLYDE. Třetí skončil Brazilec B. Alves
na TOPIC VAN’T VOORHOF.

Sobotní Ladies German Master vyhrála
M. Ditr ichsmeier na KONNI před
Ch. Liebherr na L.B.Tamina a M. Michaels
Beerbaum s LE MANS.

K závěrečné Velké ceně Stuttgartu se
kvalifikovalo 40 nejlepších dvojic. Soutěž
byla i další kvalifikací západoevropské ligy
Světového poháru. I zde se první místa roz-
dělila mezi domácí jezdce. Osobní vůz
Mercedes Benz získal za vítězství
M. Ehning na GITANIA před M. Michaels-
Beerbaum s CHECKMATE a A. Pollmann-
Schweckhorstem na CANDY|. Teprve na
4. místě skončil jezdec z jiné než domácí
konkurence Angličan R. Smith na KALUSHA.

Mezi drezúristy si ve vyvrcholení drezúr-
ních soutěží German Master GP Speciál
nejlépe vedl M. Schaudt na WELTALL
před H. Kemmer s BONAPARTE a
I. Werth na SATCHMO.

Podrobnosti naleznete na 
www.stuttgart-german-masters.de

Západ po čtyřech kolech
V třetím kole západoevropské ligy SP

v italské Veroně zvítězil Holanďan A. Zoer
na OKI DOKI. Po čtvrtém kole ve
Stuttgartu vede l igu G. Schröder se
44 body před N. Skeltonem s 34 body a
B. Mändli s 28 body. Západoevropská liga
pokračuje 8.-11. prosince v Ženevě.

Podrobnosti o Světovém poháru nalez-
nete na www.feiworldcup.org
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Inzerce
●● Prodám klisnu CHVILKA, 9 let, tm. hd., po Flamb z Chura.

Výkonnost -ST-, cena 180 000,- Kč. Tel.: 602 594 052.
●● Prodám valacha LAMBERT, 6 let, ryzák, po Boruschkin

z Verisa A1/1, Výkonnost -L-, cena 100 000,- Kč.
Tel.: 602 594 052.

●● JS Opatrný Hořovice nabízí volné kapacity k ustájení
koní. K dispozici  dvě kryté haly, možnost tréninku.
Info na tel.: 602 311 712

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci vzdělávacích programů v oblasti sportu

otevírá akreditované pracoviště MŠMT ČR
kvalifikační kurzy pro cvičitele jezdectví.

CVIČITEL JEZDECTVÍ:
– zahájení kurzů v lednu 2006 v Praze a Středočeském kraji -

v rozsahu cca 170 hodin
– uzávěrka přihlášek 30. 12. 2005, k přihlášce přiložit kopii jez-

decké licence ČJF (držitel min.3 roky, věk min. 18 let)  
Pořadatel nezajišťuje ubytování a stravování.

Zkoušky probíhají před komisí ČJF.

Předběžné přihlášky zájemců (s uvedením základních údajů
a kontaktů) zasílejte na níže uvedenou adresu, popř. e-mail.
Mgr. Jaroslav Sedláček, Hillebrantova 1077, 158 00, Praha 5

Kontaktní tel.: 732 951 569 , 724 511 140 
e-mail: kolarova_veronika@quick.cz

Nové knihy
Nakladatelství Brázda přináší na

náš hipologický knižní trh tři novin-
ky. Autorem první z nich je Helmut
Ende a nese název Péče o zdraví
koně. V této knize se jezdci a maji-
telé dozvědí vše o správných zása-
dách chovu a o nemocech koní.
Autor podrobně informuje o první
pomoci a o možnostech ošetření
různých nemocí koní (poranění,
poškození šlach a kostí, nemoci
kopyt, očí, kůže, o nakažlivých cho-
robách, poruchách plodnosti a bře-
zosti, nemocech hříbat i parazitár-
ních onemocnění).

Dalším titulem je Výcvik koní
podle Bey Borelle. Autorka v knize
demonstruje, co všechno se může
kůň naučit, když jeho výcvik probíhá
krok za krokem, s častými pochva-
lami a v uvolněné atmosféře.

Autoři poslední knihy jsou již
v jezdeckém světě dobře známí
a jsou jimi Ingrid a Reiner Klimke.
Již titul knihy Kavalety - Drezura
a skákání naznačuje, o čem je řeč.
Hovoří o tom jasně i názvy kapitol:

Teoretické základy - Praktická
výbava - Práce s kavaletami bez
jezdce - Práce s kavaletami na pří-
mých liniích - Práce s kavaletami na
obloucích - Skoková gymnastika -
Stavba tréninkové hodiny - Plány
výcviku pro skokové a drezurní
koně.

Knihy dostanete u svých knih-
kupců nebo si je můžete objednat
na adrese: Nakladatelství Brázda, s.
r. o., Braunerova 4, 180 00 Praha 8,
tel.: 284 842 098, fax: 284 841 141,
e-mail: 
nakladatelství.brazda@sendme.cz
www.nakladatelstvi-brazda.wz.cz
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Výsledky
Frenštát p. R. 12.11. stupň. obt. do

100 cm 1. odd.(22) 1. Kotuličová - LEGON 1
(JO Příbor), 2. odd. (16) 1. Fajkusová -
SÁGA 4, (JK Trojanovice), -ZL- 1. odd. (21)
1. Koutná - DAMTES (JO Přerov), 2.
odd.(14) 1. Gračková - SIMBA Trimex
(Frenštát), Svatomartinský pohár bar. sk. 1.
R. Šídlo - SWING (Stáj Supreme), 2. R.
Doležal - CERA (Toratex Ostrava), 3.
Gračková - SYMPATIKA (TJ Slovan
Frenštát).

Praha - Císařský ostrov 12.-13. 11.
hala stupň. obt. do 100 cm (52) 1. Rosická
- BLUE CHIP CANDY (JS Císařský ostrov),
-ZL- (82) 1. Plachý T. - CHANTAL 2 (JK
Poděbrady), -L**- (53) 1. Šulek - DARIA
(SK), 2. Šlechta - ARENA (JK Všemily), 3.
Vondráček - ARGON (Vondráček), -S*- (12)
1. Šlechta - CELESTA Kalek (JK Všemily).
2. Žíla - PINOT GRIGIO (Stáj Mustang), 3.
Šlechta - MACARENA (JK Všemily), -ZL-
(32) 1. Šulek - GRIFIN (SK), -S**- (38) 1.

Žíla - CARLOS s.v. (Stáj Mustang), 2.
Roubalová - RIA 1 (JK Roubal Plzeň), 3.
Luža - TALKO-S (JS Schneider), -ST**-
(26) 1. Žíla - LE PATRON (Stáj Mustang), 2.
Šlechta - MAMA MIA (JK Všemily), 3.
Doležal F. - ROCKINA (PZOO Chomutov),
4. Štětina - CORREGIO-S, 5. Štětina -
ŠOTEK-S (JS Schneider).

Heroutice 19.-20.11. stupň. obt. 100
cm (25) 1. Adam - ENRIQUE,(JK
Heroutice), -ZL- (23) 1. Perníčková - HEIDI
(JK Heroutice), ZLPA na styl dvojice (12) 1.
Kovářová - GABRIELA (Starkon Nová
Říše), PHLP (17) 1. Perníčková - VIDAR
(JK Heroutice), stupň. obt. do 100 cm (15)
1. Homolka - LORINO (Pegas Děpoltovice),
-ZL- (15) 1. Hažmuková - LUCA 0077 (JK
Heroutice), ZLPA na styl dvojice (10) 1.
Hažmuková - WISHIBO (JK Heroutice),
PHSP (16) 1. Hudcová - ARTHURO (JK
Dítě a kůň), Podzimní cena stupň. obt. do
120 cm se žolíkem (16) 1. Perníčková -
CARDIFF (JK Heroutice), 2. Šrámková -
HELA H (JO TJ Primátor Litomyšl), 3.
Kocián - BENT (JO Start Hořany).


