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Je to neuvěřitelné, ale další rok je za námi. Pro
zpravodaj Jezdec je již třináctý. Jaký byl rok 2005
pro jezdecký sport v ČR? Podle našeho zpravodaj-
ského soudu opět poněkud bohatší. Sezóna 2005
byla opět přeplněna jezdeckými soutěžemi a hipolo-
gickými akcemi a myslím, že pěknou korunu dala
konci roku koňská show Apassionáta.

Ze sportovního hlediska se do historických statis-
tik zapíše rok 2005 jako rok, kdy česká dvojice dob-
ře absolvovala nejobtížnější světovou soutěž vše-
strannosti CCI**** v Badmintonu. J. Hatla tak
potvrdil své olympijské vystoupení a ryzák KYRE-
NEJENNALLA’S BOY již určitě nikdy nezůstane
zapomenut.

Mezi skokovými jezdci pak bude na rok 2005
určitě ráda vzpomínat především L. Poláková. Ta
k titulu ženské mistryně ČR přidala i skvělý meziná-
rodní hattrick na CSIO v sedle COMTESS III
a s RAINBOW STAR nechyběla ani v rozeskaková-
ní Grand Prix.

I CSIO Poděbrady se podařilo a jezdecký kredit
naší země tak spolu se sportovními výkony i nadále
roste. Doufejme, že i rok 2006 bude v tomto trendu
pokračovat. Na našem území nás čekají hned dva
evropské šampionáty (všestrannost, endurance)
a pomalu si již na jejich pořadatelství zvykáme.

Přejme našemu sportovnímu kolegovi
R. Chelbergovi aby, ač za USA, tak i za nás byl tím
třetím ze střední Evropy ve finále Světového poháru
v Kuala Lumpur.

Rok 2006 bude i rokem volebním a tak zpravo-
dajství první poloviny sezóny bude možná naplněno
i předvolebním bojem kandidátů na funkci preziden-
ta ČJF.

Za novinářskou obec se tedy rozhodně nemusí-
me bát, že by nebylo o čem referovat a doufám, že
pro vás dokážeme veškeré informace a komentáře
zpracovat rychle, kvalitně a zajímavě.

Vše nejlepší do nového roku 2006 vám přeje 
Redakce

PF 2006
čtenářům

zpravodaje Jezdec
redakce

J. Hatla a KYRENEJENNALLA’S BOY
v Badmintonu

A. Opatrný - FARADAY, zvítězili při CSI-W v Poznani v první kvalifikaci na Velkou cenu

L. Poláková má za sebou úspěšnou sezónu.
Na bělce COMTESS III zvítězila na českém
CSIO dokonce třikrát.

Foto M. Šebesťák

Foto J. Zaweski

Foto S. Polák

(Pokračování na str. 2)

CSI-W Poznaň
Předposlední závod naší části Světového poháru centrální

a východní Evropy se konal ve dnech 9.-11. prosince
v Poznani. Za ČR dorazili do poznaňské haly: N. Roučková
(EUPHORIE BOY, CIWANO), A. Opatrný (FARADAY,
NAREW’S SON), M. Matějka (ABC CHICAGO, ABC OCLA-
HOMA), M. Šlechta (A LADY 2, ARENA 1, MAMA MIA) a za
USA i R. Chelberg (CATRICK ORION, MAGIC BOY, BEACH
GIRL). Právě pro R. Chelberga byla poznaňská Velká cena
důležitá, protože zde mohl pojistit své současné třetí místo. To
by ho na jaře roku 2006 opravňovalo k postupu do Finále SP,
které se koná v malajsijském Kuala Lumpur.

I když mají závody SP v Poznani již několikaletou tradici
a organizačně jsou velmi dobře zvládnuté, pořadatelé se stále
potýkají s nekvalitním povrchem. I tentokrát to byl jediný pro-
blém závodů a písčitohliněný povrch v hale byl bohužel opět
tvrdý.

Soutěže však při lákaly do haly především v sobotu
a v neděli zástupy diváků, kteří sledovali rozsáhlý program.
Ten v sobotu končil až téměř o půlnoci skokem mohutnosti
a i v neděli pokračoval finálovým závodem ml. koní a soutěže
Malé rundy dlouho do večera.

V pátek se zahajovalo prvním kolem Malé rundy (do
130 cm) a zde byli z našich nejúspěšnější M. Matějka na ABC
CHICAGO a N. Roučková EUPHORIE BOY. Obě dvojice
absolvovali se 4 body a umístili se v konkurenci 71 dvojic ve
čtvrté desítce.
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(Dokončení ze str. 1)

Česká republika
po Apassionátě

Česká republika má za sebou další premiéru.
Ve dnech 10. a 11. prosince se v pražské Sazka
Aréně konalo jedno ze zastavení světové koňské
show a pro Prahu byla připravena tři představení.

Když se v polovině října naší zemí rozeběhla
zpráva o chystaném záměru produkční německé
společnosti Equiarte, první mi hlavou bleskla
pochybovačná myšlenka. Představa o třikrát zapl-
něné Sazce Aréně, mně přišla příliš troufalá. Ihned
jsem si začal v duchu počítat, kolik tak budou
náklady na celou akci, kolik by muselo přijít lidí, jak
nákladná bude reklama. Stejně jako mnozí přede
mnou jsem dospěl k závěru, že pustit se do tako-
vého podniku je skutečně velmi riskantní a že
v domácích poměrech by se toho určitě nikdo
neodvážil.

Na druhé straně jsem od první chvíle doufal, že
by mně mohlo naše domácí prostředí překvapit
a v podstatě potvrdit to, v co věřím již několik let.
A sice, že popularita koní stoupá u nás takovým
tempem, že koně již nejsou širokou veřejností vní-
máni jako exotická zábava úzké skupiny vyvole-
ných, ale že osobní zkušenost s nimi má již velmi
mnoho lidí. A tudíž, že potencionálních zájemců
o návštěvu Sazka Arény bude více, než by který-
koliv z domácích producentů věřil a předpokládal.

Po 11. prosinci můžeme konstatovat, že je to
pravda. V České republice je dost příznivců koní
a tři masivní návštěvy Apassionáty to potvrdily.
Celkem se u nás prodalo téměř 16 000 vstupenek
a tak každé vystoupení shlédlo průměrně přes
5 000 diváků. Z ekonomického pohledu, který je
dnes zcela zásadní, tak můžeme konstatovat, že

CSI-W Poznaň

Následovala první soutěž mladých 6 a 7letých
koní. Pro šestileté mělo dvoufázové skákání výšku
125/135cm a pro starší koně o 5 cm víc. Zde jsme
se radovali z prvního umístění, když byl M. Matějka
na ABC OCLAHOMA po bezchybném výkonu
desátý.

Ve třetí soutěži dne jsme sla-
vili nejvíce. První kvalifikaci na
Velkou cenu (dvoufázové ská-
kání 140/145 cm, podle st. C)
zvládnul z 81 koní nejlépe
FARADAY a A. Opatrný a ČR si
připsala na své konto další
mezinárodní vítězství. O kvalitě
soutěže vypovídá i skutečnost,
že M. Šlechta a A LADY skončili
po výkonu 0+3 body až na
45. místě. 

V sobotu se začínala opět
Malou rundou. Tentokrát bylo
na programu dvoufázové skáká-
ní 130/135cm a po dvou nulách
byla z našich nejlepší N. Rouč-
ková na EUPHORIE BOY na
19. místě. R. Chelberg na
CATRICK ORION a M. Šlechta
s MAMA MIA skončili po chybě
ve druhé fázi na 28. a 32. místě.

V dalším kole určeném mla-
dým koním si nejlépe vedla
ARANA 1 s M. Šlechtou, kteří
s výsledkem 4 body skončili na
34. pozici.

Ve druhé kvalifikaci na VC
(140) byl nejspokojenější
R. Chelberg na MAGIC BOY. Dvojice absolvovala
bez chyby a umístila se na 9. místě. A. Opatrný
a NAREW SON dokončili s chybou, M. Matějka
a ABC CHICAGO s osmi body.

V závěrečném nočním skoku mohutnosti nás
reprezentoval pouze M. Matějka a ABC CHICAGO,
ale dvojice byla po chybě na výšce 170 cm vyřaze-
na ve třetím kole.

První nedělní soutěž patřila koním, kteří nestarto-
vali v žádném ze závěrečných finále. Jednalo se
postupnou obtížnost do 130 cm se žolíkem a ČR
získala díky dvojici A. Opatrný - NAREW SON dru-
hé vítězství. N. Roučková a CHIWANO byli také
bezchybní a skončili na 15. místě.

Po obědě byla na programu Velká cena s šede-
sátkou kvalifikovaných. Za ČR to byl M. Matějka na
ABC CHICAGO, A. Opatrný na FARADAY,
M. Šlechta s A LADY 2 a nechyběl ani R. Chelberg
s MAGIC BOY. Celkem 13 dvojic se probojovalo do
závěrečného rozeskakování. Bohužel ani jedna
z ČR. A. Opatrnému a R. Chelbergovi však roze-
skakování uniklo o vlásek a obě dvojice skončily se
4 body na ex equo 15. pozici. Zvítězil Němec
F. Hassman (bratr známějšího Toniho) na QUEEN

N. Roučková - CHIWANO

Foto J. Zaweski

Foto J. Zaweski

R. Chelberg (MAGIC BOY) je stále na 3. postupovém místě
pro finále Světového poháru

LIESA před Holanďanem R. Brilem s BILLY ORAN-
GE a J. Zagorem na KILLIAN z Polska.

Ve finále mladých koní (30 start.) se radovali
Slováci, když zvítězil B. Chudyba na FORTUNA.
Z našeho týmu startoval M. Šlechta s ARENA 1 a
dokončil s chybou na 24. místě. M. Matějka na ABC
OCLAHOMA po chybě vzdal.

Ve večerním finále Malé rundy se objevil z našich
koní pouze CATRICK ORION s R. Chelbergem, ale
dvojice také po chybách soutěž vzdala.

Varšava rozhodne
Jak j iž bylo řečeno náš domácí Američan

R. Chelberg startující na koních JK Všemily stále
bojuje o postup do Kuala Kumpur. Před Poznaní byl
s 80 body na 3. místě s náskokem 13 bodů na
Poláka K. Ludwiczaka. I když R. Chelberg získá za
VC Poznaně maximálně 2-3 body, pro něho
„naštěstí“ byl K. Ludwiczak při VC vyloučen a tudíž
je bez bodového zisku. Oproti tomu Estonec
G. Klettenberg získal v Poznani 15 bodů a tak se se
součtem 76 bodů R. Chelbergovi nebezpečně přiblí-
žil. Ve vedení je i nadále G. Kubiak před Ruskou
L. Kochetovou. Nejvíce bodů si na své konto
v Poznani připsal J. Zagor. I tohoto jezdce ještě vrá-
tilo dvacet bodů (celkem má nyní 63 bodů) do hry
o postupové místo. Vše se tedy rozhodne až při
finálovém kole naší ligy, které je na programu
17.-18. března ve Varšavě.

první snaha o oslovení veřejnosti pomocí koní
dopadla úspěšně. Pojďme se nyní blíže podívat na
to, co po dva prosincové dny roztleskávalo hlediště
nejmodernější kryté haly ve střední Evropě.

Prvním a zcela zásadním krokem k úspěchu,
který Apassionáta pořadatelům přinesla bylo, že
produkce nezanedbala prezentaci svých záměrů
v médiích. Kvalitní kampaň, ke které byla přizvána
i naše redakce, přinesla své ovoce
a o Apassionátě se tak dozvěděla široká veřejnost.
Musím se přiznat, že ne vše se mi v představova-
ných budoucích číslech koňské show líbilo. I na
světových akcí první kategorie jsem někdy viděl
věci, které mě z odborného hlediska zarazily. Vím
jak je v dnešní době, přeplněné zábavními progra-
my estrádního typu, obtížné skloubit zábavnost
s odborností a nezaměnit snadnou diváckou pří-
stupnost s laciným kýčovitým konzumem. Naštěstí,
oproti minulosti, program Apassionáta 2005, žádné
z takových čísel neobsahoval.

Podle očekávání byly všechny body programu
bohatě doprovázeny hudbou a světelnými efekty.
Bez tohoto pozadí se již dnes neobejde žádná
show. V Sazka Aréně byla vytvořena jízdárna
téměř klasických rozměrů s velmi kvalitním povr-
chem. Ohraničena byla nízkým hranolovitým
ohrazením, které by kůň mohl snadno překonat,
ale naštěstí, či lépe řečeno díky zkušenosti hlav-
ních aktérů, se o to žádný nepokusil. Zákulisí bylo
zakryto velkou stěnou umožňující projekci obrazů,
které navozovaly prostředí právě předváděných
vystoupení.

Ale pojďme již k samotnému programu. V pest-
rém kaleidoskopu vystoupení zaujali podle očeká-
vání v prvé řadě donští kozáci. Ti předvedli nejen
tradiční neohrožené cviky na cválajících koní, ale
ve druhé části i tradiční afghánskou zábavu „buz-
kaši“, jejíž podstatou je přetahování se o beraní
kůži.

Vždy úspěšná byla vystoupení koní ve volnosti.
Jejich pohyb po aréně, doprovázený světly a hud-
bou, byl chvílemi skutečného holdu koním. Ti
navíc prokazovali, k pobavení publika, svoji
hereckou otrlost a zkušenost i okamžitým bez-
ostyšným válením se v bílém písku arény.
Nechyběla čísla využívající živého ohně, i když
právě toto číslo se při „mém“ programu v sobotu
od 14.00 hodin, nepovedlo. Hořící brána, která
měla určitě bohatě plápolat, zhasla dříve než
došlo na její efektní využití.

A pochopitelně nechyběla čísla představující
klasický výcvik koní. Sazka Aréna tak viděla dre-
zúrní prvky současné vysoké drezúry a podle reak-
cí publika bylo v hledišti dost diváků, kteří poznali,
co jezdci předvádějí. Na vrcholu těchto čísel pak
byla i ukázka barokní školy Luise Valenci, který
osobně přihlížel práci svých žáků. Bohužel právě
v této části chyběl překlad jeho anglicky mluvené-
ho komentáře. I když si uvědomuji jistou problema-
tičnost vyváženosti odbornosti a populárnosti
doprovodného komentáře, právě ve výkonu a i cel-
kovém pojetí práce moderátora (alespoň při prv-
ním představení), bych viděl největší nedostatek
show.

V každém případě při představení klasického
barokního výcviku koní viděli diváci i několik sko-
ků. Bohužel, jak již bylo řečeno, bez žádných
vysvětlujících komentářů. Publiku to však nevadilo
a odměňovalo každý skok, či alespoň pokus o prá-
ci nad zemí, bouřlivým potleskem.

A na závěr hodnocení jsem si nechal vystoupe-
ní, která byla založena na španělských či portugal-
ských tradicích. Ta byla z mého hlediska naprosto
nejlepší. Nade vše bych vyzvednul vystoupení
dvou jezdců s „garochou“. Jednou s klasickou
a podruhé efektně hořící. Koně jezdců se pohybo-
vali naprosto úžasně a na nepředstavitelně malých
prostorech, které vymezuje nedlouhá „garocha“
předvedli krásné vystoupení. Do této skupiny patři-
lo i vystoupení španělského jezdce z tanečnicí,
kde chvílemi poloměr opisovaných kruhů vymezo-
val pouze pestrobarevný šátek tanečnice. V kon-
frontaci s některými dalšími čísly, tak toto vystou-
pení dokázalo, že jediné krásné a úchvatné
spojení ženského tance a pohybu koní umožňuje
právě a jen španělské flamenco.

Apassionáta 2005 je minulostí. Z mého pohledu
dopadla konfrontace první skutečně profesionální
koňské show s českými diváky úspěšně.
Závěrečné účty však budou teprve postupně uza-
vírány a uvidíme, zda se společnost Equiarte
vypraví do Česka i napřesrok. Pokud ano, doufej-
me, že v programu uvidíme i nějaké české jezdce
a koně. O tom, že by mohli a uměli předvést něco,
co by kvalitně zapadlo do scénáře Apassionáty,
jsem nepochyboval. Můj předpoklad se po shléd-
nutí show naplnil a jsem přesvědčen, že by i čeští
zástupci programu určitě slušeli. Cyril Neumann



budoucí prodejna leží téměř v sousedství JK
Epona Praha.“

Řekl jste veškeré své aktivity. Máme tomu
rozumět, že prodejna Na Celné bude zrušena?

„Je tomu tak. I když jsme se chvilku zabývali
myšlenkou zachování prodejny na Smíchově,
nakonec bylo rozhodnuto o jejím zrušení a kom-
pletním přesunu do Modřan. Vím, že to možná
někomu poněkud zkomplikuje naši dosažitelnost,
ale na druhé straně drtivá většina našich zákaz-
níků jezdí auty a těm naopak dostupnost výrazně
ulehčíme a navíc si j istě všichni motoristé
oddechnou protože jim odpadnou problémy
s parkováním. U naší nové prodejny je parkoviště
s 18 parkovacími místy. A ti co musí využít MHD
po první návštěvě zjistí, že naše dosažitelnost
není rozhodně tak obtížná, jak se může v první
chvíli zdát.“

A teď již pojďme do nové prodejny. Na co
se můžeme v novém centru firmy Equiservis
těšit.

„Věřím, že prodejna pomůže vyřešit mnoho
prostorových trampot, se kterými jsme se již léta
potýkali a děkujeme našim zákazníkům, že měli
s námi takovou trpělivost. Na Celné jsme se tísni-
li v cca 120 m2. Prodejna v Modřanech bude od
ledna 2006 nabízet zákazníkům 400 m2 prodejní
plochy, ke kterým v průběhu roku přibude dalších
150 m2. Navíc budeme moci využít dalších
500 m2 zázemí obchodu.

Tento prostor nám dovolí realizovat naše dlou-
hodobé záměry. V prvé řadě je to vytvoření pří-
jemného a přehledného prostředí, ve kterém se
budou zákazníci dobře orientovat a naleznou zde
komfort pro důkladnou prohlídku zboží i jeho
vyzkoušení. Velmi se také těším na oddechový
prostor, který připravujeme pro doprovod naku-
pujících, který leckdy nemá o samotné zboží
takový zájem. Doufáme, že i čekající rodiče či
partnery našich zákazníků příjemně zabavíme.

Nová prodejna nám také umožní instalaci vel-
ké průmyslové pračky na stájové přikrývky a deč-
ky pod sedlo, a i když je to možná poněkud před-
časné mým snem je i počítačový vyšívací stroj
pro signaci deček, dek i oděvů. Říkám sice snem,
ale doufám, že ne příliš vzdáleným. Vyšívací stroj
by měl být v Modřanech k dispozici do konec
roku 2006.“

Při prohlídce nových prostor jsem si všim-
nul i pódia bývalého Kulturního domu. To
budete demontovat?

„Ne právě naopak. Původně měla budova po
celé ploše horního patra velký taneční sál, jehož
součástí bylo i pódium. Později byl tento sál roz-
dělen příčkou a tu zachováváme při novém vyu-
žití prostor i my. Část s pódiem bude otevřena ve
druhé polovině roku 2006 a vyvýšený prostor
bude věnován speciálně prodeji sedel.

Prodejna bude rozčleněna do několika úseků.
V přízemí plánujeme krmiva, drobné předměty
pro ošetření koní a oddělení koňské „chemie“.
Především u krmiv ocení zákazníci možnost
odběru rozměrných a těžkých pytlů zadním vcho-
dem s využitím rampy.

V prvním patře pak budou oddělení věnována
výstroji koní a konfekci. Zde bude také umístěna
část pro oddech a dětský koutek“

Prostor i plány vypadají velkolepě. Termín
pro otevření jste si však dali velmi blízký.
Stihnete všechno do ledna 2006 připravit?

„Snažil jsme si vždy v prů-
běhu budování firmy
Equiservis klást obtížné cíle.
Uznávám, že i termín pro stě-
hování je velmi napjatý.
Věřím však že celý náš tým
zvládne nejen náročný před-
vánoční nápor, ale i novoroč-
ní stěhování. Doufám také,
že všichni naši zákazníci nám
zůstanou věrní a věřím, že
pro ně bude naše nová pro-
dejna příjemným překvape-
ním. Abychom jim vyvážili
určité těžkosti, které jim cesta
za námi do Modřan zpočátku
přeci jen přinese, rozhodli
jsme se pro první otvírací
měsíc v Modřanech odměnit
každého kupujícího 15% sle-
vou, která bude vyhlášena
celoplošně na veškeré zboží
nabízené naší firmou.“

Přejeme v nových pro-
storách hodně spokoje-
ných zákazníků. Děkujeme
za rozhovor

C. Neumann

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ
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Dvě Finále pony
Poslední listopadový víkend (26.-27. 11.) vy-

vrcholil seriál skokových soutěží pro děti na pony.
Poslední kvalifikační kolo se konalo v sobotu
před oběma nedělními finále.

V Pony lize (děti 8 - 12 let) se finále skládalo
ze dvou kol. Do druhého kola postoupilo pět jezd-
ců - všichni s čistým výsledkem. Trojice pak nulu
zopakovala a tak došlo i na rozeskakování.
V něm byl nejlepší O. Šrámek s LUCAS 3 (JO TJ
Primátor Litomyšl). Získal tak skokové sedlo
Kentaur a další ceny. Celková hodnota cen, které
věnovala Farma Heroutice pro prvních pět umís-
těných ve finále, činila 40 000 korun.

O. Šrámkovi a jeho malému bílému pony se
v Herouticích dařilo. Ani v dalších soutěžích
téměř nechyboval a v neděli dokonce vyhrál vše,
kde startoval. Kromě finálové soutěže Pony ligy
byl nejlepší ve skákání v maskách a cenu získal
i za nejhezčí masku.

Equiservis v
Kulturním domě
Každý kdo se pohybuje v naší jezdeckém spo-

lečnosti ví, že mezi jednou z největších a na
našem trhu jednou z nejdéle operujících firem
z jezdeckými potřebami je společnost Equiservis
Stanislava Hakra. Ještě máme v živé paměti
skromné začátky v první polovině devadesátých
let i první prodejnu Equiservisu v Davli.

I když pobočka firmy působí i v Plzni dnes je,
vedle neúnavného ježdění po našich kolbištích,
pražská firma Equiservis nejčastěji spojována
s prodejnou ve smíchovské ulici Na Celné neda-
leko stanice metra Anděl. Z původně suterénního
obchodu se postupně rozšířila prodejna i na první
patro. Firma se musela vypořádat i s apokalyptic-
kou povodní v roce 2002 a velmi záhy opět obno-
vila provoz.

Příznivci nakupování jezdeckých potřeb právě
ve společnosti Equiservis si však jistě nemohli
nevšimnout, že postupem let se prodejna začla
stávat stále těsnější. Záplava zboží stále zmen-
šovala prostor pro zákazníky a prodejna Na
Celné se postupně začala stávat stále méně pře-
hlednou. Proto nás ani příliš nepřekvapilo, když
jsme v Jezdci číslo 23 přinesli reklamní upoutáv-
ku na novou prodejnu firmy, která se po Novém
roce odstěhuje do Modřan. Protože nejenom nás
zajímalo, kde bude zhruba od poloviny ledna fir-
ma Equiservis působit. Požádali jsme majitele
Stanislava Hakra o rozhovor. Zastihli jsme ho
právě při organizaci rekonstrukčních prací
budoucího působiště. Hned v úvodu prozraďme,
že se rozhodně nejedná o standardní obchod,
ale že v Praze Modřanech rodí z původního kul-
turního domu další obchodní dům s jezdeckými
potřebami.

Pane Hakr přibližte nám i svým zákazníkům
kde přesně Vaše budoucí obchodní centrum
leží?

„Přesná adresa našeho obchodního domu,
kam v průběhu ledna přesuneme veškeré své
aktivity, je Za Sídlištěm 2177, Praha 4 -
Komořany. Pochopitelně strohá adresa, ani
Pražákům pokud náhodou nejsou z Komořan,
asi mnoho neříká. Pro lepší přiblížení naší
budoucí polohy bude snazší vysvětlení, že leží-
me na pravém břehu Vltavy, téměř přímo u silni-
ce, která spojuje zbraslavský most Závodu míru
s pražskými Modřany. Zákazníci cestující auty
se k nám snadno dostanou buď z Modřan (sjezd
z Barandovského mostu) nebo z druhé strany
ze Zbraslavi či po průjezdu Břežanským údolím.
To jsou již části Prahy pražským, ale doufám že
i mimopražským jezdcům, známější. Snadno se
k nám dostanou i ti co k cestě využijí MHD. Až
téměř k prodejně jezdí autobusy číslo 165 a 205
a na ty lze nastoupit buď na stanici metra
Kačerov nebo Budějovická (205) a oba pak staví
dvě zastávky před prodejnou na křižovatce
s tramvajemi č. 21, 17 a 3 na zastávce
s názvem Nádraží Modřany. Připravujeme
pochopitelně celou řadu navigačních tabulí, aby
první návštěvy našich zákazníků byly co nejjed-
nodušší.

Pro některé pražské i mimopražské jezdce
možná ještě více napovím, když řeknu, že naše

S. Hakr před budoucím obchodním domem firmy Equiservis

Tři první z finále Extraligy 2005 (zleva): J. Per-
níčková, M. Hažmuková, S. Tomaidesová

Následovalo finále Pony extraligy s výměnou
koní. Boj o finálová místa nebyl před posledním
závodem rozhodnutý. V sobotním posledním kva-
lifikačním kole se mohlo stát téměř vše. Napětí
a vyrovnanost nejvíc dokumentuje výsledek, kdy
na pátém, šestém a sedmém místě měly jezdky-
ně shodně 13 bodů z kvalifikačních kol, přičemž
čtvrtá, a tedy účastnice finále, dosáhla 14 bodů.
Snad nejvíce oplakala neúspěch B. Hudcová. Ta
se v loňském roce do finále probojovala, ale
účast jí nedovolil majitel koně. Letos jí finále, v její
poslední pony sezóně, uteklo o bod.

Do finále tak po posledním kole postoupily:
J. Perníčková (VIDAR, JK Heroutice),
M. Hažmuková (E.T. LORICUS, JK Heroutice),
S. Tomaidesová (SANDY 1, JK Louňovice) a
A. Pažoudková (LIPAN, JS Alfa Bakov).

Finále bylo velmi vyrovnané, s množstvím
čistých výkonů. První kolo (se svým koněm) na
stupni obtížnosti -ST- pro pony tj. 110 cm, zajely
bez shození všechny čtyři jezdkyně. Až do třetího
kola udržela nulu S. Tomaidesová. Za ní byly
s jedním shozením J. Perníčková a M. Haž-
muková. J. Perníčkovou čekal E.T. LORICUS,
M. Hažmukovou SANDY 1 a S. Tomaidesovou
LIPAN, nejvíce chybující kůň finále. Tato jezdky-
ně pak jela jako úplně poslední. V té chvíli již
měla M. Hažmuková 8 bodů a J. Perníčková
4 body. Sandra Tomaidesová tak mohla za čistý
výkon získat prvenství. Když shodila poprvé,
vypadalo to na sčítání časů ze všech kol.
Nakonec však rozhodl poslední skok. Toto sho-
zení stálo Sandru nejen vítězství, ale dokonce i
2. místo, protože při shodně 8 bodů byla celkově
o necelou vteřinu (!) rychlejší M. Hažmuková.

Celkové vítězství tak získala domácí J. Perníč-
ková. Přikrývku pro nejlepšího koně finále si
odvážela jen jednou chybující SANDY 1. Ocenit je
třeba i výkon A. Pažoudkové, i když skončila na
čtvrtém místě, protože tato jezdkyně se na LIPAN
specializuje na všestrannost a drezúru.

Finále Pony extraligy bylo dotováno finančními
cenami v celkové hodnotě 50 000 a doplňovaly
jej věcné ceny až do sedmého místa. Sponzorem
byla firma ARCADA, s.r.o., Praha.

Podrobné propozice i výsledky rozepsané po
jednotlivých kvalifikačních kolech najdete na
stránkách www.heroutice.cz (heř)

Foto L. Sieger



Prezident
v Kladrubech

Ve středu 8. prosince se v rámci návštěvy
východočeského kraje zastavil prezident ČR
Václav Klaus s chotí i v Národním hřebčíně
v Kladrubech nad Labem. Při dvouhodinovém
pobytu byla panu prezidentovi předvedena práce
koní pod sedlem i v zápřeži a absolvoval i pro-
jížďku v kočáře. Po dlouhých 37 letech tak byl po
Ludvíkovi Svobodovi dalším českým preziden-
tem, který viděl starokladrubský hřebčín.

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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IDOL jezdeckého
sportu 2005

je vůbec poprvé pořádaná soutěž
v České republice. Pořadatel, internetový
server poskytuje možnost návštěvníkům
svých stránek dávat hlasy a zvolit nejhez-
čí, nejpřitažlivější a nejsympatičtější jezd-
kyni a jezdce pro sezónu 2005. Vlastní
nominace skončily 30. listopadu. Přišlo
1162 nominací pro celkem 96 jezdců
a 133 jezdkyň. Nejvíce nominací a tím
i postup do hlavní soutěže získalo 20 jezd-
ců a vzhledem ke shodnému počtu nomi-
nací na 18 - 23 místě celkem 23 jezdkyň.
Jejich jména a profily najdete na 
www.peta.cz

Vlastní hlasování začne během víkendu
17-18. prosince. Generálním sponzorem
soutěže je PAVO ČR. Soutěž končí
20. února 2006. Vyhlášení výsledků jedno-
tlivých kategorií proběhne na slavnostním
večeru v sobotu 25. února 2006 v novém
areálu JK Všetice. Vítězové získají ceny
věnované sponzory této soutěže.

Zduchovice s Doležalem
Jezdecký areál LaBohéme Zduchovice připra-

vil pro zimní období skoková soustředění ve spo-
lupráci s Petrem Doležalem. Soustředění budou
třídenní a první se uskuteční od 20. do 22. 1.
2006, druhé od 17. do 19. 2. 2006.

Veškeré podrobnosti se dozvíte na 
www.kone-zduchovice nebo tel.: 604 220 575.

Blahopřejeme...
... v pondělí 19. prosince 2005 oslaví 60. naro-

zeniny dlouholetý předseda TJ Start Domažlice
pan MVDr. František Chromý. Hodně zdraví do
dalších let přejí nejen domažličtí koňáci ale i celá
Západočeská jezdecká oblast.

Cvičitel jezdectví
Vzdělávání v rámci vzděláva-
cích programů v oblasti sportu.
Akreditované pracoviště
MŠMT ČR otevírá kvalifikační
kurz pro cvičitele jezdectví.
Termín: březen - duben 2006
v Brně a v Tetčicích u Brna
Rozsah vzdělávání: cca 170
hodin - formou víkendového
studia
Podmínky a osnovy pro získá-
ní kvalifikace cvičitel v jezdec-
tví jsou uvedeny v materiálech
ČJF : 
Vzdělávání v České jezdecké
federaci - Podmínky jednotli-
vých kvalifikací v jezdectví
- platnost od 1. 4. 2005. - také
na www stránkách ČJF.
Zkouška se koná před komisí
ČJF.

Uzávěrka přihlášek:
15.února 2006.

Přihlášku s uvedením základ-
ních údajů (l icence min
3 roky, věk min. 18 let), včetně
kontaktu, zašlete na adresu:

MVDr. Eva Nesňalová, CSc.,
Horákova 8, 616 00 Brno.

Tel.: 604 176 856 
nebo 541 562 278 -VFU Brno,
e-mail: nesnalovae@vfu.cz

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

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

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Informace pro předplatitele
V dnešním, závěrečném čísle roku 2005, dostávají někteří z vás opět složenku k uhrazení před-

platného pro rok 2006. Pro každého, kdo složenku nalezne, je to signál, že jsme jeho platbu do
13. prosince nezaregistrovali. Pro úplnost opakujeme i informace o předplatném pro rok 2006. 

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 vel-
mi 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 plát-
ce. 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.

K tragické události došlo ve středu
7. prosince, kdy zemřel ve věku 50 let Petr
Urbanský. Byl to známý a úspěšný opav-
ský podnikatel, spoluvlastník přepravní spo-
lečnosti TQM, ale hlavně měl rád koně
a byl spolumajitelem Jezdeckého klubu
B.U.K. Opava.

Jezdecká veřejnost se s ním naposled
rozloučila ve středu 14. prosince v Opavě
Kateřinkách. -jge-

Markýzo v důchodu
Ve stáji v Čejově u manželů Grodlových se

v sobotu 3. prosince konalo slavnostní rozloučení
jednoho z našich vynikajících militaristů. Celá
akce nesla název Den Markýze a pochopitelně
slavnost byla věnována právě tomuto dnes
14letému plnokrevníkovi. Jeho kariéra byla nejen
bohatá na úspěchy, ale současně i velmi dlouhá.
V jeho sedle se vystřídali jezdci G. Slavíková,
J. Grodlová a M. Příhoda ml. a všichni s ním zís-
kali šampionátové medaile. V roce 1998 byl
Koněm roku, startoval a dokončil i kursy tratí při
evropském i světovém šampionátu. Ani v důcho-
du však nebude Markýzo zcela zahálet. Bude
i nadále jako učitel nápomocen při sbírání zkuše-
ností pro dětské jezdce.

Volnost naposled?
V sobotu 19. listopadu se v cho-

mutovské hale konal 4. ročník ve
skoku ve volnosti. V kategori i
4-5letých koní zvítězil CUSIMO (po
Caribik) M. Matějky. Soutěž se sklá-
dala ze čtyř kol až do výšky 130 cm.
Komisařem soutěže byl opět J. Šíma.

Druhou soutěží byl skok mohut-
nosti. Zde nejvýše (200 cm) skočil
CHICAGO (po Capitol) M. Matějky.
V obou soutěžích viděli diváci
24 koní. I přes zájem diváků byly ze
strany pořadatelů slyšet určité názna-
ky toho, že v budoucnu již nebude
skok ve volnosti v Chomutově pokra-
čovat v založené tradici. Důvodem
jsou sílící ambice pořadatelů o opě-
tovné pořadatelství halových závodů.
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Inzerce
●● Nově zbudovaný jezdecký areál, 1 km od Třebíče, pod vede-

ním Vladimíra Tretery, přijme ošetřovatele koní (jezdce),
nástup možný ihned. Možnost ubytování v areálu.
Tel: 777 233 444, 608 861 226

●● Prodám málo jetý přívěs na dva koně anglické značky Ifor Wil-
liams 505R. Rok výroby 2002, cena 120 tis. Kč. Tel.: 606 132 721.

●● Prodám kvalitní lisované seno a slámu včetně dopravy po celé ČR.
Cena sena od 210 Kč/q včetně dopravy. Tel.: 774 861 888, 775 961 999.

JK Stáj 3K
Přední Lhota u Poděbrad
nabízí volné kapacity
k ustájení koní. K dispozici
krytá hala, venkovní jízdár-
na, vyjížďky do terénu,
možnost tréninku.

Info na tel.:
325 613 948, 603 513 076.

Mikuláš v Opavě
Již tradičně proběhlo 9. prosince vánoční setkání členů JK v kateřinské

hale u vyzdobeného vánočního stromku pro jejich dětí a dětí příznivců.
Program pochopitelně patřil dětem, které byly i aktéry jezdeckého vystou-

pení. Proběhla soutěž „stoličková“ a „dospěláci“ předvedli westernové ukáz-
ky. Ti nejhodnější obdrželi od Mikuláše sladké perníčky. -jge-
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- nákup, výcvik
a prodej sportov-
ních koní

- poradenská
a zprostředkova-
telská služba při
nákupu sportov-
ních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu
plemenného
materiálu v zahra-
ničí

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8
591 02 Žďár n. S.
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

Ing. J. Hanulay
Farského 6

851 01 Bratislava
tel.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498

JK TARPAN
přijme

pracovního jezdce.
Podrobnosti a info
na tel.: 602 368 243


