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Dva víkendy oslav
Jezdecká veřejnost má za sebou další dva galavečery. V sobotu 26. února se v ústředním sále mělnického zámku sešli příznivci pony a v pátek
4. března byl pražský Žofín centrem skokového a drezúrního sportu.

Podruhé na Žofíně
V českém centru všech slavností
v paláci na Žofíně bylo v pátek 4. března
večer sice plno, ale diváků bylo alespoň
vizuálně méně než tomu bylo v roce
2004. Jedenáctý ročník galavečera jezdeckého sportu pořádal pod názvem
„Koně na Žofíně“ podruhé časopis
Jezdectví. V čele organizačního týmu stál
aktivní J. Malinovský a moderátorem
večera byl stejně jako před rokem rozhodčí R. Šalek.
Slavnostní zhodnocení sezóny roku
2004 zahájil prezident ČJF Jar. Pecháček.
Večer na kterém se předávaly ceny
Jezdcům a Koním roku 2004 v disciplínách skoky a drezura doprovázely pochopitelně i videoukázky nejdůležitějších
momentů roku.
Poprvé v historii však o titulech rozhodovala široká jezdecká veřejnost prostřednictvím SMS zpráv. Vybírat své Jezdce
a Koně roku si příznivci jezdectví mohli
z nominovaných jmen vybraných drezurní
a skokovou komisí ČJF. Hlasování formou
SMS se zúčastnilo 1 857 příznivců jezdeckého sportu, kteří zaslali celkem 3 456
krátkých textových zpráv.
Vedle čtyř hlavních titulů Jezdců a Koní
ve skocích a drezúře byl tentokrát připraven i titul pro Absolutního vítěze, kterým
byl vyhlášen jezdec či kůň s absolutně nej-

vyšším počtem získaných
hlasů. Ceremoniály byly
doplněny
vystoupením
kapely Schovanky.
Jako první byly udělovány
ceny za nejlepší Počin roku
a nejlepšímu Sponzorovi
roku. Nejlepším počinem
bylo ohodnoceno pořadatelství CSIO a cenu převzal za
firmu
Golem
Luděk
Novotný,
nejlepším
Sponzorem roku pak byla
vyhlášena automobilka
Volkswagen, která zásadním způsobem přispěla
k zajištění Českého skokového poháru 2004. Druhé
přišly na řadu ceny vítězům
Poháru Jezdectví. Za rok
2004 jej v drezúře získala
Vlasta Kadlecová a ve skocích
Aleš
Opatrný.
Současně s těmito tituly
vyhlásil časopis Jezdectví
nejlepší moravské stáje
roku, kterými se staly JK
Panská Lícha se dvěma
umístěnými jezdkyněmi
mezi nejlepšími drezúristy
Poháru
Jezdectví
(Pokračování na str. 2)

Štěpánka Koblížková a Aleš Opatrný se stali Jezdci roku 2004

Dnes naposled !
Již tradičně tato výzva uvádí číslo zpravodaje Jezdec, které dostávají i ti z vás, kteří dosud neuhradili předplatné pro rok 2005. To, že zatím stále ještě neevidujeme právě Vaši platbu poznáte v prvé řadě i z toho, že ve Vaší obálce naleznete společně s číslem Jezdce 5 opět i složenku k úhradě předplatného.
V případě, že jste předplatné uhradili do 4. března a přesto jste nalezli ve Vaší zásilce složenku, kontaktujte nás a faxem zašlete kopii složenky. Jako každý
rok máme i letos několik neidentifikovatelných plateb.
Pro poslední opozdilce, kteří nechtějí o pravidelný přísun informací z jezdeckého světa ani v roce 2005 přijít, pak ještě jednou uvádíme podmínky předplatného pro letošní ročník zpravodaje Jezdec.
Spolu s předplatným třináctého ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích sedmi letech, objednat i další Jezdeckou ročenku.
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 2005, 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.

SPORT

REPORTÁŽE

Dva víkendy
oslav
(Dokončení ze str. 1)
Š. Charvátovou - Floriánovou a
H. Jeřábkovou a stáj Mustang Havířov
s jezdci Z. Žílou a Z. Fialkou.
Druhá oficiální část byla věnována
Koním roku. Před ní byla promítnuta divákům další video sekvence, která představila nominované jezdce a koně. Pořadatelé
večera na Žofíně měli podobný nápad jako
pořadatelé galavečera pony na Mělníku
a každý z šotů byl žertovně uveden (např.
A. Opatrný trénující na Las Vegas u rulety,
J. Skřivan kartáčující ve stáji živého divočáka se slovy „on je hrozný prase“ apod.).
Bohužel však vzhledem k velmi špatnému
ozvučení a velkému ruchu v sále se komický efekt téměř zcela vytratil.
Vyhlášení, systémem otvírání obálek,
zahájili koně umístění na třetím místě
a v roce 2004 to byli CELBANT (669 hlasů)
a LA MANCHE (564). Na druhém místě
skončili ARCON (683) a GRANNA
ARGENTINA (677). A pak již byli na řadě
nejlepší a tituly za Koně roku 2004 si
z Žofína odnesli hlavní favorité BLACOR
K MaK Š. Koblížkové s 1057 hlasy (JK
Hlinovská) a CRAZY LOVE A. Opatrného
s 998 hlasy (Hořovice). Stejně jako v loňském roce zvýšili atraktivnost ceremoniálu
živí koně před palácem Žofín. Zatímco
CRAZY LOVE byla přítomna osobně, BLACORA, který je nyní na dlouhodobém pobytu v SRN ve stájích M. Hannoever, zastoupil stájový kolega ASTORIAN (po Dantes).
Tento 3,5 letý hřebec pochází z Albertovce
a Š. Koblížková nám o něm prozradila, že
má skvělou mechaniku pohybu a práce
s ním ji nesmírně těší. Kůň je pochopitelně
na začátku a tak pro vyšší soutěže bude
mít Š. Koblížková opět „jen“ BLACORA.
O tom, jak budou jeho příští dny vypadat,
se rozhodne v nejbližších době, protože
Š. Koblížková spolu se svým manželem
odjíždí jednat o jeho budoucnosti s
M. Hannoever právě v těchto dnech.
I když je tradice živých koní na Žofíně,
vzhledem ke zvýšení mediální atraktivity
ceremoniálu pochopitelná, skutečně zimní
počasí jen umocnilo otázku jak se
v budoucnu k transportu koně do Prahy
postaví vítěz z nějaké stovky kilometrů
vzdálené stáje.
Poslední vyhlašovanou kategorií byli
Jezdci roku. Opět se na jevišti objevili
jezdci umístění na třetím místě, kterými se
pro rok 2004 stali F. Sigismondi (755)
a M. Šoupal (552). Druhé nejvyšší počty
hlasů získaly Š. Charvátová - Floriánová
(928) a Z. Zelinková (745). A pak již přišlo
na řadu ceremoniální finále a opět favorité.
Jezdcem roku 2004 v drezúře se stala
Štěpánka Koblížková se ziskem 953 SMS
zpráv. Jezdcem roku ve skocích se stal
opět, již po čtvrté (Jezdec roku 2000, 2001,
2003 a 2004), Aleš Opatrný. Pro tohoto
jezdce hlasovalo 978 účastníků ankety.
Pořadatelé pak, vzhledem k systému
hlasování, připravili ještě jednu novinku.
Tou byl titul „Absolutní vítěz“ připravený
pro jezdce či koně s nejvyšším počtem získaných hlasů vůbec. I když se očekávalo
i v této kategorii vítězství Aleše Opatrného,
nakonec všechny jezdce překonali koně,
kteří dostali hlasů více. Titul si odnesl BLACORO K MaK, který jako jediný získal přes
tisíc hlasů. Druhá skončila klisna CRAZY
LOVE s 998 hlasy a až jako třetí se umístil
její jezdec Aleš Opatrný.

K titulu Koně i Jezdce roku blahopřála rodině Opatrných S. Nálepková

Nejlepší moravskou drezurní stáj zastupovaly H. Jeřábková a Š. Floriánová-Charvátová

Všechna fota
ze slavnosti na Žofíně A. Vitalik
Manželé Koblížkovi tentokrát na Žofíně třikrát triumfovali
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ZE ZAHRANIČÍ
Na návštěvě u Lobkowitzů
Pony sport měl svůj galavečer podruhé
a po loňských Herouticích byla v letošním
roce organizace svěřena dalšímu centru
pony sportu v ČR, kterým je JK Mělník. Ten
reprezentuje V. Mestenhauser a díky jeho
kontaktům vyšla pořadatelům vstříc paní
baronka Bettina Lobkowitzová, která vyhlášení nejlepších jezdců, koní a osobností
poskytla honosné prostředí mělnického
zámku. Samotné organizace slavnostního
odpoledne se ujala agentura La Boheme.
I vzhledem k věku hlavních aktérů slavnosti byl program zahájen v 16.00 hodin a před
samotným programem si mohli návštěvníci
prohlédnout i několik sálů zámku.
Slavnostním vyvrcholením roku 2004 provázel diváky, kterých dorazilo na Mělník téměř
dvěstě, jezdec a moderátor J. Žirovnický.
Nejprve se zdálo, že program proběhne
zcela ve standardně zaběhnutých kolejích
systémem videoprojekce a ceremoniály. To
pochopitelně nechybělo ani tentokrát, ale
hlavní část odpoledne okořenili tvůrci programu pestrým kaleidoskopem krátkých filmových skečí. Ten vytvořili za pomoci hlavních oslavenců i nejvyšších představitelů
ČJF a celé pásmo bylo laděno velmi
úsměvně a v určitých chvílích bylo zdařile
dovedeno až do dokonalé grotesknosti.
A tak se celý sál otřásal smíchem, když filmový průvodce nahlédnul pod pokličku treninkových metod u V. Mestenhausera, aby
diváci viděli skupinu dětí, které trenér pomocí lonžovacího biče honí přes kavalety, či
učí mladé jezdce psychologii koně tak, že
jsou zavřeni v boxech a skrz mříže dostávají
mrkev a nebo je odhaleno tajemství sportovních úspěchů rodiny Perníčkových, když
je ve stáji v Herouticích J. Perníčková přistižena jak krmí své svěřence medovými perníčky. Stejně tak byl zdařile odlomen osten
oficiálnosti, když z odpovědí o úrovni pony
sportu roku 2004 našich nejvyšších představitelů ČJF tvůrci uličnicky ponechali pouze
vstupní větu a pak již byli protagonisté Jar.
Pecháček a A. Pellarová předvedeni pouze
ve zrychlené zkratce.
A pak již přišly na řadu slavnostní ceremoniály. Každému vyhlášení předcházelo
představení všech nominovaných a všichni
účastníci závěrečné ankety roku 2004 převzali pamětní diplom.
Postupně se tak na jevišti ocitli nejlepší
jezdci, majitelé, jezdci či trenéři koní, trenéři a nakonec i jezdecké naděje roku
2004. O tom kdo převezme ocenění nejvyšší rozhodovalo 55 odborníků z řad jezdecké
veřejnosti, které vybrala komise pony.
Cenu za Jezdce roku 2004 získala
v konkurenci S. Erbekové, L. Kraicové,
K. Mestenhauserové, J. Jirsové a
M. Příhody Jana Perníčková. Mezi sedmi
koňmi získal nejvíce hlasů LIPAN
S. Erbekové a nechal za sebou koně
COLIN, IRVEL. PRETTY 3, SABINA 3,
SAFÍR 7 a VIDAR. Trenér roku byl vybírán
ze sedmičky M. Perníček, M. Příhoda,
B. Starnovský, M. Strnadel, L. Jandourek,
manželů Erbekových a titul si odnesl
Vladimír Mestenhauser. A poslední ceremoniál patřil jezdeckým nadějím. Zde se
o přízeň ucházeli A. Gogová, K. Hájková,
V. Jelínková, M. Jirsová, K. Kotyzová, ale
největší výkonnostní vzestup nakonec
anketní hlasy přisoudily Alžbětě Vojtkové.
Tím byly ukončena oficiální část a účastníci
se pak odebrali na slavnostní raut
a následnou zábavu, která byla připravena
v nedalekém hotelu Ludmila.
Slavnost měla švih a spád, oficiality si,
přestože okořeněny humorem, zachovaly
důstojnost a pořadatelé tak nasadili budoucím ročníkům vyhlášení ankety pony sportu
laťku hodně vysoko.

ZPRÁVY
ezdecká veřejnost má za sebou
jedenáctý galavečer jezdeckého
sportu. Poslední koňařské setkání na
Žofíně je důvodem k zamyšlení nad tím,
jakým směrem se jezdecké slavnosti ubírají.
Zahájení tradice jezdeckých galavečerů
patřilo Litomyšli. Galavečery zde bývaly
především setkáním důvěrně známé společnosti. Když se v rámci omezených
finančních prostředků (rozpočtové náklady
v řádech desítek tisíc korun) podařilo, většinou i z přátelství, zajistit známého umělce k pozvednutí slavnostní atmosféry večera, byla spokojenost diváků o to větší. Po
sedmi ročnících v Litomyšli se slavnost
přesunula do Prahy a i když mnozí tradiční
příznivci litomyšlských setkání již nebyli
s následujícími dvěma večery tak spokojeni, průběh vyhlašování anketních výsledků
Koní a Jezdců roku si udržel slavnostní ráz
a vítězové byli vždy centrem slavnostního
programu.
V desátém roce jezdeckých galavečerů
doputovali jezdci až na samotný Žofín, který je i díky své 150 leté tradici uznáván
jako nejvyšší Mekka ceremoniálního sna-

J

ani nepředstírala, že ji slavnostní ceremoniály zajímají.
Malý zájem publika jen umocnilo špatné
ozvučení sálu. To neumožnilo kvalitní sledování programu ani těm pozorným a jen
povzbudilo povrchnější diváky k volné zábavě. A korunu všemu nasadila kapela
Schovanky, která jednotlivé ceremoniály prokládala ryčnou hudbou. Ta však místo aby
rámovala slavnostní program, jenom drtila
zbytky pozornosti diváků a plnila roli televizní
reklamy, při které si je možné odskočit.
Poměrně nešťastné je i pojetí společné
večeře, která je součástí vstupného. Přes
vysoký standard prostředí a i velmi slušnou
kvalitu samotného pokrmu, postrádá toto
pohoštění prvky noblesního stolování
a uvrhne návštěvníky do pozice veřejného
stravování.
Pražský Žofín také začíná velmi zásadním způsobem ovlivňovat skladbu návštěvníků. Zatímco při dřívějších setkáních byli
účastníci zvyklí potkávat na akci drtivou
většina svých známých a společnost tak
měla i při stech návštěvnících komorní a až
rodinný charakter, musí nyní pořadatelé

Sešli jsme se na Žofíně
počítat se značnou skupinou ne zcela
žení. Pro mnohé jezdce, a zdaleka ne jen
odborné veřejnosti. Ta nepřichází na slavmimopražské, tak slavnost dostala skutečnostní galavečer vybavena tak dokonalou
ně rámec akce nejvyšší společenské úrovznalostí jezdeckého prostředí a není
ně a veřejnost byla právem zvědava, jak se
schopna pochopit familiérnější programové
vstup jezdectví mezi elitní společnost
prvky, jasné všem skalním příznivcům jezpodaří. Rok 2004 a její pilotní žofínský prodeckého sportu.
jekt sice možná zcela nesplnil všechna
Naopak však i odborná veřejnost, či práočekávání, ale všeobecně byl přijat příznivě ona, má právo na „svůj“ večer. Řada
vě. Mírná shovívavost vůči pořadateli byla
diváků přijíždí na výroční galavečer s touzcela na místě. Byl konfrontován vůbec
hou posedět a promluvit s přáteli, se kterýpoprvé s problematikou pořadatelství
mi se sice setkává mnohokrát ročně, ale
a i samotné místo přineslo, přes svoji prov rámci závodů často na klidný rozhovor
slulost, jistě řadu organizačních nezvyklosnezbývá čas. Neupírám nikomu právo na
tí. O to dychtivěji byl očekáván rok 2005
hlučnou hudbu a zábavu diskotékového
a druhý žofínský galavečer.
typu. Rozsáhlý Žofín by jistě umožnil spoSlavnost je za námi. Přes spokojenost
lečné existování obou společností.
vyznamenaných a vypětí pořadatelů, které
Nerozumím však tomu, proč potřebujeme
demonstrovaly stopy vyčerpání na jejich
noblesní prostředí nejkrásnějšího českého
tvářích, musím konstatovat, že průběh
sálu pro diskotéku, před kterou není úniku
večera byl doprovázen řadou chyb a celkoa která nemilosrdně zažene všechny, kteří
vě tak nesplnil očekávání. Pokusím se na
tomuto typu zábavy neholdují.
některé nejzásadnější režijní i organizační
Jedenáctý večer jezdeckého sportu se
chyby večera poukázat, v důvěře, že by se
tak podle mého soudu příliš nevydařil.
jezdectví, se svoji atraktivitou, mohlo přeci
Nijak to nesnižuje získané tituly našich nejjen zařadit vedle honosných akcí jiných
lepších, kterým blahopřeji. Nebýt mnoha
sportů jako je kopaná, hokej či vyhlášení
příjemných lidí, se kterými jsem se rád
uměleckých osobností českého života.
viděl, by mě však až mrzelo, že právě jezV prvé řadě vidím jako nešťastné stolodectví mě vylákalo na akci, které bych se
vé uspořádání diváků. V tak rozsáhlé spojinak určitě vyhnul.
Cyril Neumann
lečnosti jakou začínáme v jezdectví disponovat, je obtížné
zajistit, aby všichni
návštěvníci akce
byli skutečně zanícenými diváky.
Stolové uspořádání
pak
zcela
odbourává veškerý
ostych při pohybu
v sále a tak letos
ještě více než loni
byli ti, kteří se snažili program sledovat, nepřetržitě
rušeni korzujícími
návštěvníky, kteří
dorazili pozdě, či si
šli cokoliv objednat
apod. Do tohoto
ruchu
pobíhali
sálem
číšníci
a z přilehlého předsálí zcela bezostyšně hlučela Na Žofíně se objevil také polský trenér H. Saskiewicz. Na snímku
společnost, která v rozhovoru s manželi Pellarovými
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Ve Varšavě
o Las Vegas
Poslední šance kvalifikace do finále
Světového Poháru v Las Vegas se blíží
a finále Centrální ligy Světového poháru se
koná při CSI-W ve Varšavě ve dnech 18.20. března. Zde nebude pochopitelně chybět náš jediný adept na postup A. Opatrný,
který do Varšavy poveze CRAZY LOVE
a NAREW SON. Spolu s ním se k soutěžím
vypraví K. Papoušek s MAGIC BOY
a CATRICK ORION a Z. Žíla s LE
PATRON a PINOT GRIGIO.
Ještě jednu polskou halu si však
A. Opatrný vyzkouší již týden před varšavským finále. Ve dnech 11.-13. března soutěží naši skokoví jezdci při CSI v Lešně
a společně s A. Opatrným (CRAZY LOVE,
NAREW SON, FAMOUS) se do Lešna
vypravila i L. Poláková s RAINBOW STAR
a COMTESSA III, O. Pospíšil - SHERON,
HONTO a V. Macánová s L’AMIE, LISETTE a POMPÖS.

Mělník zve
JK Mělník zahajuje sezónu 27. března
drezurními závody. V tomto termínu jsou po
drezůrách vypsány i skokové soutěže pro
pony (ZPA,ZLPA,LPA), které začnou po
skončení drezůr. V dubnu pak přijdou opět
na řadu populární veřejné tréninky a na
dubnovém programu je pochopitelně i tradiční třídenní Austrofin Cup. Ten již vyvrcholí soutěží - S-. Následovat budou Hobby
skákání, Mělnický jarní pony festival, Den
koně atd. Mělničtí prostě opět rozjíždějí
pořadatelskou sezónu s desítkami akcí.
S ohledem na zkušenosti z minulých let,
kdy přihlášky na akce byly zasílány z 98%
elektronickou cestou, upouští pořadatel od
rozesílání tištěných proposic plošně a bude
je rozesílat pouze na požádání. To může
mít i formu SMS na číslo 777 234 448.
Kompletní plán akcí s podrobnými proposicemi je k disposici na webových stránkách
www.jkmelnik.cz

V Měníku změna
Pořadatelé v hřebčíně Měníku zrušili pro
nedostatek přihlášek původně plánované
závody, které se měly konat ve dnech 26.
února a 19. března. Naopak nově vypisují
závody na termíny 27. března a 9. dubna.
V obou případech plánují soutěže -Z-L- pro
pony, veřejný trenink pro velké koně do 90
cm a otevřené -Z- skákání. Podrobnosti
o dodatečně vypsaných soutěžích získáte
na www.hrebcin-kubista.cz

O medaili definitivně
Ve čtvrtek 24. února zasedal VV ČJF,
který na základě odvolání proti rozhodnutí
Disciplinární komise ČJF v případu nesplněné kvalifikace Jany Perníčkové pro pony
šampionát ČR 2004. VV ČJF revidoval rozhodnutí DiK a rozhodnul o odebrání stříbrné medaile jezdkyni. Proti rozhodnutí VV
ČJF již není odvolání.

Drahota v Korycanech
jeden z našich důležitých jezdců Roman
Drahota přesídlil počátkem února ze střediska stáje Karsit ve Velichovkách do nově
otevřených stájí M. Severy v Korycanech
u Odolena Vody. Protože však stáje již byly
poměrně zaplněny, několik koní R. Drahoty
je zatím ustájeno v JK Mělník a teprve
v budoucnu se do Korycan přestěhují.
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Foto J. Gebauer
Kateřina Kopišová na koni BALET zvítězila
ve dvou nejvyšších soutěžích

Pohár žen
zůstal doma
V sobotu 5. března proběhnul v hale jezdeckého areálu Slovanu Frenštát pod
Radhoštěm 23. ročník Poháru žen.
V hlavní soutěži Poháru žen (-ZL-) startovalo 52 dvojic z 28 oddílů z celé republiky
a Bratislavy. Podmínky byly ztíženy silným
mrazem a po základním kole byly jen tři
bezchybné výsledky. Po prvém rozeskakování dva, stejně tak i po druhém, proto
o vítězce rozhodl dosažený čas. Ten měla
nejlepší a zvítězila domácí K. Kopišová
s LUSY 2. Druhá skončila M. Vavříková na
ETNA ze Stáje Vavřík a třetí V. Pěkníková
s ULTIMOU z JO Athos.
Další výsledky: stupň. obtížnost do 110
cm (39) 1. K. Kopišová - BALET,
2. Gračková - SIMBA TRIMEX,
3. M. Kopišová - SECRET LOVE, (všechny
Frenštát p.R.), -Z- děti a junioři (15)
1. Jelinková - GRAZIE (JK Veveří), koně
1. a 2. rokem (9) 1. Pěkniková - NAOMI 3
(JO Athos), ostatní (12) 1. Hanusová CITADELA 1 (JK Havránek).
V neděli 6.března pak pokračovaly jezdecké soutěže ve frenštátské hale druhými
halovými pony závody, jejichž pořadatelem
byl JK Trojanovice.
Vítězové jednotlivých soutěží: skok ZPhandicap S+A (9) 1. Polesová - CIT 1
(Olešnice), skok ZPB (6) 1. Srnadlová MARIO 2, skok ZLP - handicap S+A (10)
1. Strnadlová - MARKÝZA 3, skok ZLPB
(12) 1. Strnadlová - AURA 1, skok LPhandicap S+A (6) 1. Strnadlová MARKÝZA 3 (všechny Trojanovice), skok
LPB (6) 1. Polesová - DIANA 19
(Olešnice).
-jge-

Zelinková v SRN
Při slavnostních ceremoniálech v Praze
na Žofíně chyběla Z. Zelinková. Jak nám
sdělila zástupkyně stáje Tarpan Odolena
Voda je Z. Zelinková opět na předsezóním
treninkovém pobytu v SRN ve stájící
D. Ahlmanna a sebou má koně LA MANCHE T, CHABLIS 121 T, DAN 7 T a LAWILLI. Návrat je plánován před zahajovacími
závody Českého skokového poháru
v Praze na Trojském ostrově, které se
budou konat 16.-17. dubna.
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Bývalý drezurní reprezentant P. Turek slaví
šedesátiny. Fotka pro potěchu pamětníků

Blahopřejeme...
... jezdci a bývalému předsedovi České
jezdecké federace Jiřímu Kuškovi, který
5. března slavil 65. narozeniny.
... bývalému drezúrnímu reprezentantovi, jezdci a trenérovi Pavlu Turkovi, který
14. března slaví šedesátiny.
... cvičitelce a rozhodčí Ivaně Oslíkové
ze Staré Role u Karlových Varů k významnému životnímu jubileu, které oslaví 20.
března.

Vzpomínáme...
... na jezdce, chovatele a trenéra
Josefa Jarolíma ze Staré Boleslavi, který
by se 9. března dožil 70. let. Josef Jarolím
zemřel 30. března 2002.
Dne 17. února zemřel v Jablonci
nad Nisou bývalý jezdec, rozhodčí
a propagátor jezdeckého sportu
v severních Čechách a celoživotní
člen TJ JO Nisa v Jablonci n.N. pan
Horst Lang. Poslední rozloučení se
zesnulým se konalo 25. února.

Viděli jsme
KRISE
Zcela náhodou bylo možné na
německém televizním kanále NDR
Fernsehen zahlédnout holanského
jezdce P. Raymakerse v sedle
koně VAN SCHIJNDEL’S KRIS, na
kterého stále v ČR vzpomínáme
ovšem pod jménem KRIS KENTAUR. Ten startoval ve dnech 4.-7.
března při CSI Löwen Classics
v německém Braunschweigeru. Při
rozhovoru s vítězem kvalifikace
střední tůry H. H. Engemannem byl v pozadí vidět velmi
slušný výkon „našeho“ koně.
P. Raymakers a KRIS sice skončili
s jednou chybou na 35. pozici, ale
i to stačilo k postupu do nedělního
finále. Tím bylo bodové skákání
a KRIS skončil až na 20. místě.
Zvítězil F. Sloothaak s AQUINO.
P. Raymakers však odjížděl ze
závodů spokojen protože v sedle
VAN SCHIJNDELS NOW OR
NEVER vyhrál hlavní soutěž finále
velké tůry GP von Volkswagen po
rozeskakování
šesti
koní.
Podrobnosti
naleznete
na
www.loewenclassics.de
-dvoř-

Pony soustředění
JK Trojanovice uspořádal letos
sérii tří soustředění pro jezdce na
pony. Ani chřipková epidemie či
sněhová kalamita neodradila jezdce
od účasti na těchto akcích.
Pravidelně se sešlo cca 17 jezdců
s 20 poníky. Již druhou sezónu se
osvědčila spolupráce trenérů MVDr.
Víta Holého a Miroslava Strnadla.
Vstříc vyšel frenštátský oddíl, který
dal k dispozici pony adeptům svůj
areál, přestože je neustále plně
vytížen. Zimní přípravu jezdci zúročili na 2.ročníku halových pony soutěží, které byly na programu
6. března.

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

Albertovec
podruhé
V sobotu 26.února proběhly
v albertovské hale letošní druhé
závody ve skokových soutěžích za
účastí jezdců dvanácti oddílů severní Moravy a Slezska.
V soutěži pro koně startující prvním rokem se představilo devět
soutěžících a zvítězil Šidlo na
TITAN 5 z Agostylu Otice. Nejlepší
výkon v soutěži -Z- předvedl domácí Vrubel. Na ISAR zvítězil a s VIOLAN byl druhý. Třetí skončil
S. Hošák s DURANKOU II
z Nového Jičína.
Stupňovaná obtížnost do 110 cm
měla na startu 29 startujících.
Třináct dvojic získalo plný počet
bodů a proto o vítězi rozhodoval
čas. Ten měla nejlepší Šindelková
na NEVADA 3 z Horymasu Horní
Město před Z. Žílou (CARLOS)
z Mustang Lučina a třetím
S. Hošákem (DURANKA II).
Ve stupňované obtížnosti do 120
cm pak mezi čtrnácti koňmi bylo
následující pořadí: 1. Žíla - CARLOS (Mustang Lučina), 2. Vrubel OMEGA (Stáj Vondráček - Hřebčín
Albertovec), 3. Hošák - CASIOPEA
(SZTŠ Nový Jičín).
-jge-

Členové českého Aron Teamu (zleva M. Jirgala, J. Hrouda, L. Jirgala)

Aron Team
Naším vstupem do EU se otevřely nové možnosti spolupráce
i pro naše reprezentační jezdce
spřežení. V lednu tohoto roku
vzniknul z iniciativy polské firmy
ARON, která se zabývá výrobou
kočárů, a za podpory Hřebčína
Afrodita Němčice, profesionální
vozatajský tým s názvem „EUROPEAN DRIVING ARON TEAM“.
Členy tohoto týmu nejsou pouze
aktivní jezdci, ale i trenéři a rozhodčí, či výrobci kočárů a postrojů.
Team má na letošní rok v plánu
několik přípravných soustředění pod
vedením světově uznávaných jezdců jako např. G. Bardose nebo
L. Keckemetiho. Vedle jezdců
z Polska, Belgie a Francie jsou
v Evropském teamu i čeští reprezentanti Ladislav a Marek Jirgalovi a
J. Hrouda. Jejich hlavním cílem v roce
2005 je úspěšně absolvovat kvalifikaci na MS dvojspřeží v Rakousku
(8.-11. září Wals - Salzburg).
První závody absolvuje tým
v Polském Jarantowě (8.-10.4.). Na
ostro se pojede už v Kladrubech při
CAI-A (22.-24. 4.)
Přejme našim reprezentantům
hodně úspěchů a věřme, že v roce
2005 budou ve výsledkových listi-

Opět
se Soyersem
Ve dnech 20. a 21. února se
konalo v hale TJ Slovan Frenštát
pod Radhoštěm další drezurní soustředění s belgickým trenérem
Denisem Soyersem. Zúčastnilo se
celkem 16 koní s výkonností -Z- až
-T-. Pět koní přijelo ze Slovenska,
dva z Prahy a 9 koní patřilo moravským jezdcům. Práce pana
Soyerse s koňmi byla přínosem
nejen pro zúčastněné jezdce
a jejich trenéry, ale i pro diváky,
kterých byla v neděli 21. února plná
tribuna. Cyklus soustředění by měl
pokračovat ještě v květnu před
sportovní sezónou.

Vítězkou soutěže ponny -L- se
6. března ve Frenštátě p. R. stala Tereza Polesová - DIANA 19,
Pony club Olešnice, kterou
dekoruje rozhodčí Josef Živníček

První ZZV
V sobotu 26. 2. 2005 uspořádal
Západočeský oblastní výbor ČJF
v Bernarticích na Tachovsku zkoušky základního výcviku jezdce.
Komisi ve složení V. Jáchimová,
E. Mentlíková a p. Hyťha se představilo 13 účastníků, z nichž 12 adeptů
zkoušky absolvovalo úspěšně.

Inzerce

Až vánoční atmosféru mělo únorové soustředění juniorů ve sportovním centru mládeže ve Frenštátě pod Radhoštěm (vpravo trenéři J. Pellar a Z. Goščík)

nách v Evropě vidět. Podrobnosti
o výsledcích můžete pravidelně získávat na: www.vozatajství.cz
Iniciátorem spolupráce českých
jezdců s firmou Aron je náš přední
výrobce kočárů a dlouholetý partner
firmy Aron Josef Hrouda. Tento
jezdec spřežení a český reprezentant je zároveň i chovatelem
a v sezóně 2005 bude s koňmi jeho
chovu jezdit i jeden z našich nejlepších jezdců dvojspřeží L. Jirgala
(Hubička Telnice). Středisko
J. Hroudy je známé pod názvem
Hřebčín Afrodita Němčice a tak
jsme J. Hroudu požádali o několik
informací o plánech na rok 2005:
„Hřebčín se nachází v polabské
nížině, asi 10 km z Kolína směrem
na Chlumec nad Cidlinou.V současné době zde máme chovné stádo,
čítající deset starokladrubských klisen, zakoupených v NH Kladruby n.
Labem. Dále pak pět hříbat a deset
lipicánů, hájících barvy hřebčína, ale
i ČR na vozatajských soutěžích
doma i ve světě. Importovaní lipičtí
plemeníci PLUTO II.CZ a MAESTOSO MATYI jsou hřebci z nejlepších
lipických linií a pouštíme je na starokladrubské klisny. Snažíme se tímto
o zisk špičkového sportovního jedince, který bude výkonný a spolehlivý
jak pro práci v kočáře, tak pod sedlem. Experimentovat chceme
i s legendárním hřebcem SABATHEM, dvacetiletým americkým klusákem, který stojí u nás v Němčicích.
Již po roce plemenářské práce
jsme zaznamenali ohlasy od zahraničních zájemců a dokonce jsme
roční kobylku prodali polskému
zájemci. S naší klisnou FAVORY
CSARDAS bude v letošním roce
soutěžit i polský reprezentant v jednospřeží A. Kwiatek.
Naše produkce je sice omezená,
ale na druhé straně umožňuje dodržovat vysokou kvalitu odchovu
a přístupu k výchově a výcviku.
Hřebci mají prověřenou výkonnost na světové úrovni ve vozatajských soutěžích a v národních soutěžích sedlové drezůry. Chovné
klisny prokazují své vlohy a charakter na turistické jízdárně a při denním provozu hřebčína.
Všichni kdo mají zájem o takovýto způsob chovu mají u nás dveře
otevřené a rádi je přivítáme
v našem Hřebčíně v Němčicích.“

Prodáme oves, volný nebo pytlovaný.

● Prodám kvalitní mladé koně různých výškových kategorií,
bez PP - levně. Tel.: 724 057 166.

Agros, s.r.o., Mírová 370, 511 01 Turnov, tel.: 493 591 124

-5-

STROJníVY‰íváníTEXtilu, spol. s r.o.
vy‰ije na Va‰e jezdecké odûvy, triãka, mikiny, vesty, deky a dal‰í textilie koÀské a jiné
motivy zvíﬁátek, loga, jména koní, psÛ a stájí. V˘‰ivky lze zhotovit dle na‰í, pﬁípadnû
Vámi dodané pﬁedlohy jiÏ od jednoho kusu.
Najdete nás od pondûlí do pátku v dobû 8,30 – 17,00 hodin
(po dohodû i mimo otevírací dobu)
na Sofijském námûstí 3400, ve II. patﬁe, ãíslo dveﬁí 238, v Praze 4 - Modﬁanech,
psã: 143 00, tel./záznamník/fax: 266 314 432, 244 402 355, mobil: 723 451 400,
e-mail: office@strojvytex.cz, internetové adrese: www.strojvytex.cz

Stáj Navrátil - Vítkov,

Prodejna
Vše pro koně
a jezdce
www.mujkun.cz
tel.: 281 973 215
603 255 878

okres Strakonice
nabízí výcvik
a ustájení sportovních koní.

Tel.: 603 843 665
Milada Barešová
sděluje přátelům a pořadatelům závodů nové
telefonní číslo:

732 764 764
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