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Jedeme do Las Vegas
CSI Lešno
Halové závody v polském Lešně (CSI*)
ve dnech 11.-13. března byly důležitým turnajem před závěrečnou soutěží Světového
poháru Centrální Evropy, která byla na programu o týden později ve Varšavě.
Na startu v Lešně tak nemohl chybět
především náš hlavní adept na úspěch
v naší části Světového poháru Aleš
Opatrný (FAMOUS, CRAZY LOVE,
NAREW’S SON). Spolu s ním se do Lešna
vypravila L. Poláková (COMTESSA, RAINBOW STAR), V. Macánová (L’AMIE,
LISETTE, POMPÖS) a O. Pospíšil (HONTO, SHERON).
V pátek 11. března zahájili 6-7 koně první kvalifikací (dvouf. sk. do 130 cm) a nejlépe si vedla L. Poláková na COMTESSA,
která skončila po dvou nulách na 9. místě.
V následující první kvalifikaci Malé rundy
(130 cm) se za ČR do rozeskakování probojovala i trojice našich V. Macánová
(L’AMIE), A. Opatrný (NAREW’S SON)
a O. Pospíšil (HONTO). Nejlepší byla
V. Macánová, která po bezchybném rozeskakování obsadila 4. místo.
Následovala i první kvalifikace na Velkou
cenu. K té nastoupili: V. Macánová na
LISETTE a POMPÖS, A. Opatrný -

FAMOUS a CRAZY LOVE, O. Pospíšil se
SHERON a L. Poláková na RAINBOW
STAR. Všichni naši jezdci chybovali a na
jezdce s jednou chybou (V. Macánová i
A. Opatrný s oběma koňmi) zbyla místa ve
druhé a třetí desítce výsledkové listiny.
V sobotu pokračovali mladí koně druhou
kvalifikací (130 cm) a L. Poláková s COMTESSOU absolvovala se 4 body a skončila
na 13. místě.
Malá runda měla druhou kvalifikaci do
130 cm na čas. Bezchybně zajel
O. Pospíšil na HONTO, ale zbylo na něj jen
16. místo. V. Macánová na L’AMIE inkasovala jednou, A. Opatrný s NAREW’S SON
dvakrát.
Druhá kvalifikace na Velkou cenu
(dvouf. sk. do 140 cm) se povedla především A. Opatrnému s CRAZY LOVE, kteří
skončili s nulou třetí. Stejný výsledek ale
horší čas odsunul V. Macánovou
a POMPÖS na 11. místo. O. Pospíšil
a SHERON dokončili s 8 body, L. Poláková
a RAINBOW STAR s 20 body.
A pak již přišla na řadu finálová vyvrcholení. L. Poláková na COMTESSA III (maj.
V. Šoul) pokračovala ve velmi dobrých výkonech a ve dvouf. skákání do 135 cm zajela
bezchybně a vybojovala pro ČR 2. místo.

Za české barvy bojovali v roce 2003
P. Doležal a A. Opatrný
Malá runda měla na programu finálovou
soutěž dvouf. skákání 130/140 cm.
A. Opatrný - NAREW’S SON dokončil se
4 body, V. Macánová - L’AMIE také a
O. Pospíšil s HONTO soutěž nedokončil.
Velká cena (150 cm) byla přístupná pro
25 nejlepších. Za ČR splnili kvalifikaci
A. Opatrný a V. Macánová. Základní kurs
překonali bezchybně pouze dvě dvojice.
A. Opatrný a FAMOUS byli jednou z nich,
ale první startovní pozice byla pro našeho
jezdce handicapem. Po chybě skončil druhý, když Polák L. Jonczikem mohl jet „na
jistotu“. V. Macánová a POMPÖS dokončili
s 8 body.

CSI-W Varšava

A. Opatrný již lasvegaskou halu zná a před dvěma lety v ní startoval na GRAND. Letos
poletí za moře s CRAZY LOVE.

Po čtyřech dnech se do Polska
A. Opatrný vracel a tentokrát byly na programu soutěže výrazně důležitější. V sázce
byla účast ve finále Světového poháru
v Las Vegas (20.-24. duben).
A. Opatrný neměl úlohu snadnou.
Připomeňme jen, že na předposledním
„pohárovém“ podniku naší ligy SP počátkem prosince 2004 žádné body nezískal
a figuroval až na 7. místě. Centrální Evropa
má přitom vyhrazena čtyři postupová místa
a tak si A. Opatrný již žádné zaváhání
nemohl dovolit.
A. Opatrný tentokrát přijel v té nejsilnější
sestavě a vedle CASIDO L přivezl do
Varšavy i Koně roku 2004 a současnou
jedničku stáje klisnu CRAZY LOVE.
(Pokračování na str. 2)
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Jedeme do Las Vegas
(Dokončení ze str. 1)
Společně s ním pak tým ČR tvořili ještě
K. Papoušek s koňmi CATRICK ORION
a MAGIC BOY z JK Všemily a jezdci stáje
Mustang Havířov Z. Žíla (LE PATRON,
PINOT GRIGIO) a D. Fialka (FARADAY,
CARTOUCHE).

Dvě prvenství K. Papouška
Závody zahájila mezinárodní drezúrní
soutěž GP - B (CDI***), ve které zvítězil
Francouz K. Tebar na FALADA M před
Ruskou E. Sidnevou na ARTAX CONDOR
a Bulharkou I. Lis na PROBLESK.
Skokové soutěže zahájil nejlépe
Estonec R. Pill, který zvítězil na RITUAL
v prvním skákání do 135 cm. Z našich startoval A. Opatrný na CASIDO L, kteří skončili se 4 body na 27. místě a Z. Žíla na LE
PATRON (8 bodů).

Ve finále Malé rundy do 140 cm jsme
získali „jen“ 7. místo. O to se bezchybným
výkonem postaral A. Opatrný a CASIDO L.
Pak ale přišla na řadu Velká cena
Varšavy do 150 cm. Na startu se seřadilo
30 nejlepších koní závodů ze 12 zemí
Evropy. A. Opatrný opět prokázal nejen
výkonnost, ale současně i pevné nervy. Po
rozeskakování sedmi dvojic skončil s CRAZY LOVE na 3. místě za R. Pillem (ECUADOR) z Estonska a Dánem T. Frandsenem
(ALCAMO VOGT). Nejdůležitější však bylo,
že tímto závěrečným bodovým ziskem se
náš jezdec vyhoupnul do čela ligy Centrální
Evropy a ČR tak v sezóně 2004/2005 získala mezi státy centrální a východní Evropy
prvenství.
Dosud vedoucí Polák G. Kubiak a hlavní
Alešův konkurent skončil na DJANE DES
FONTENIS se 12 body až na 20.-22. místě. Z naší ekipy se ještě Velké ceny zúčastnil Z. Žíla - PINOT GRIGIO (8 bodů - 14.19. místo), K. Papoušek - MAGIC BOY (16
- 23.-25. místo) a D. Fialka - CARTOUCHE
(32. - 28. místo).
Jedenáctý podnik centrální ligy
Světového poháru 2004/2005 tak skončil
pro ČR výborně a celkový zisk 98 bodů
dělá z A. Opatrného nejlepšího jezdce regionu. Naše země tak bude opět, v historii již
potřetí, zastoupena ve finále Světového
poháru, které se ve dnech 20.-24. dubna
koná opět v Las Vegas.

Kdo jede do Las Vegas

Při CSI Lešno reprezentovali ČR
A. Opatrný, O. Pospíšil, V. Macánová
a L. Poláková
Druhou soutěží bylo dvoufázové skákání
do 145 cm. Již zde se blýsknul
K. Papoušek na MAGIC BOY, který skončil
na 3. příčce. A. Opatrný a CRAZY LOVE
byli se 2 body třináctí. Dále dokončili
D. Fialka (CARTOUCHE) a Z. Žíla (PINOT
GRIGIO) se 4 body, D. Fialka (FARADAY 8
bodů) a K. Papoušek (CATRIC ORION - 12).
V sobotu 19. března pokračovali drzúristé
úlohou GP Kür, ve které zvítězil Ukrajinec
J. Kovshov na MEHOL. Skokoví jezdci
zahájili sobotu dvoufázovým skákáním do
135 cm a zde se z našich nejlépe dařilo
A. Opatrnému na CASIDO L, jehož bezchybný výkon však stačil jen na 18. místo.
Finálovou drezúrní soutěž GP B vyhrála
E. Sidneva s ARTAX CONDOR před další
Ruskou E. Kalinina na SYDNEY 2000, kterého si ještě pamatujeme z našich soutěží
KMK, ve kterých startoval za stáj
P. Macha.
A pak přišla na řadu velká chvíle
K. Papouška a MAGIC BOY, kteří získali
prvenství ve skokové soutěži do 150 cm na
čas před dvěma Dány R. Haastrupem
(DANE - VANGS TRAJANA) a
T. Frandsenem (ALCAMO VOGT). Z. Žíla
na PINOT GRIGIO se po jedné chybě
umístil jako desátý. K. Papoušek na
CATRICK ORION dokončil s 8 body, stejně
jako D. Fialka na CARTOUCHE.
Neděle pak již jen potvrdila výborné
postavení českých jezdců. Do jisté míry se
dá říci, že to byla česká neděle. Nejprve se
radoval z vítězství opět K. Papoušek, který
byl nejlepší ve stupňované obtížnosti do
140 cm se žolíkem a na druhém místě za
ním skončil D. Fialka na FARADAY.

Společně s A. Opatrným se do USA za
centrální Evropu vydá ještě Estonec
G. Klettenberg, který skončil s 96 body na
2. místě celkového pořadí. Dosavadní lídr
soutěže Polák G. Kubiak s 95 body získal
třetí postupovou příčku a i on získal právo
startu v Las Vegas. Čtvrtým umístěným
v celkové klasifikaci je Ruska
L. Kochetova, ale pro centrální a východní
Evropu jsou v Las Vegas pouze tři místa.

V Paříži získal důležité prvenství
R. Pessoa (BALOUBET DU ROUET), který
si tak na poslední chvíli zajistil letenku do
Las Vegas. Slavný Brazilec zvítězil po
napínavém rozeskakování 11 dvojic před
L. Beerbaumem na COULEUR RUBIN.
Další body získali L. Philippaerts (PARCO),
G. Schröder (MONACO), ale i opět vynikající N. Skelton na ARCO, který skončil pátý.
N. Skelton má za sebou vynikající sérii kvalifikačních závodů a bodoval celkem
v sedmi kolech SP a v současnosti vede
celý seriál se 72 body.
O týden později se soutěžilo
v s’Hertogenbosch. Zde si v kvalifikaci na
soutěž SP vítězství připsal Francouz
H. Bourdy s EVE DES ETISSES, ale
v samotném kvalifikačním vyvrcholení se
radovala M. Michaels - Beerbaum na
SHUTTERFLY. V tradičně jedné z nejobtížnějších kvalifikací západoevropské ligy se
čisté základní kolo podařilo pouze čtveřici
jezdců a za Meredith se seřadili
G. Schröder na MONACO, L. Beerbaum
s COLEUR RUBIN a Holanďanka A. Hoorn
na ORANTA.
Před posledním závodem v Göteborgu
má účast v Las Vegas již jistou vedoucí
N. Skelton, ale spolu s ním i jezdci s 50
a více body. V zámořském finále by tak
neměli chybět M. Michaels - Beerbaum
(70), L. Nieberg (66), G. Schröder (64),
A. Pollmann - Schweckhorst (59),
R. Pessoa (58), M. Kutscher (54) a
L. Beerbaum s L. Philippaertsem (52).
Následuje tlačenice na dalších deseti místech o umístění v 18 nejlepších. Zde se
může ještě lecos změnit a tak si musíme
počkat až na výsledky z Göteborgu.
Těsně před ukončením je i kvalifikace
pro SP v drezúře, který se tentokrát pojede
současně se skokovým 20.-24. dubna
v Las Vegas. V s’Hertogenbosch získala
najvyšší počet bodů a současně i první
kvalifikační body Anky van Grunsven za
vítězství v GP Kür na SALINERO. Za ní si
druhou příčku zajistil E. Gal s LINGH před
I. Werth na SATCHMO.
Kvalifikaci pro Las Vegas stále vede
s 65 body A.-K. Linsenhoff, které výrazně
pomohlo vítězství v Mariánských Lázních.
Druhá příčka patří A. Helgstrandovi (DEN)
před S. Iklé (SUI) a I. Werth (GER).

Zlatá podkova
zahajuje

SYDNEY 2000 startující za ruskou stáj
Pradar na drezurním obdelníku

Začíná se vyjasňovat
Finále SP v Las Vegas je za dveřmi
a začíná být jasno o kvalifikovaných jezdcích. Na své poslední soutěže čekají ještě
Arabský region (31.3.), Západní Evropa
(28. 3.) a východní část USA (2.4.).
Pochopitelně nejsledovanější částí
Světového poháru je Západoevropská liga.
V uplynulých 14 dnech se konala dvě další
kola. V Paříži -Bercy se soutěžilo o body
do SP 12. března a v holandském
s∞Hertogenbosch pak 20. března.
Poslední korekce kvalifikační listiny je možná nyní v Göteborgu (24.-27. březen).
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Zahajovací soutěží 40. ročníku seriálu
závodů ve všestrannosti Zlatá podkova
budou 8. dubna soutěže ZM, Z a pony
v Pardubicích. Obecně prospěšná společnost Soutěže podkovy v těchto dnech rozesílá svůj souhrnný rozpis všech závodů
seriálu. V případě, že máte zájem o tento
rozpis a nejste v adresáři pořadatelů,
obraťte se na ŠS Humpolec na tel.:
565 532 266, fax: 565 532 380 nebo přímo
na F. Hávu na tel.: 732 379 740.

O military 2005
v Kolesách
Komise všestrannosti ČJF zve jezdce
a příznivce všestrannosti dne 2. dubna do
Koles. Zde od 14.00 pořádá seminář, při
kterém budou přítomní seznámeni se spotrovně technickými podmínkami pro MČR
2005, doplňky pravidel, podmínkami výjezdů do zahraničí v roce 2005, plánem soutěží Zlaté podkovy a dalšími aktualitami.
Setkání se koná při závěrečném testu
absolventů Sportovního centra mládeže,
které začíná v 8.30 hodin.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Jak žije Norbert Záliš?
Téměř přesně před dvěma lety jsme na
stránkách Jezdce přinesli informaci
o odvolání Norberta Záliše z pozice ředitele Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem. Protože se někteří čtenáři zajímají
o to, čím se v současnosti tato výrazná
osobnost české hipologie zabývá, oslovili
jsme přímo Norberta Záliše:
„Osudová zastavení vedou k bilancování
lidského života, jeho omylů i úspěchů, ale
jsou i příležitostí k novému seřazení hodnot
pro roky, které zbývají. Přiznávám, že mně
velmi poctila nabídka převzít Institut pro
vyšší jezdecké umění Egona von Neidorffa
v německém Karlsruhe. „Jemné jezdectví“
jeho zakladatele mne poznamenalo zásadním způsobem, ale nechci už přijmout
takové zatížení, jaké institut představuje.
Na otázku, co dnes dělám, mohu říci, že
žiji velmi prostě na své venkovské chalupě
a snažím se překonat nepříjemné následky
dopravní nehody na svém zdraví. Za štěstí
v neštěstí musím považovat, že právě jezdectví je účinnou rehabilitací a dovoluje mi
se dále skromně věnovat oboru, který mám
rád.

Při tom pracuji na několika knižních projektech, z nichž jeden by měl navázat na
jezdecká skripta „Hovory o drezúře“
a „Jezdectví pro vzdělance“, která byla
před časem odbornou veřejností příznivě
přijata. Má pracovní název „Jiná kniha
o jezdectví“ a vysvětluje dorozumívání mezi
jezdcem a koněm jako svérázný „cizí
jazyk“, jemuž se oba partneři musí učit,
protože nemá rodilé mluvčí.
Vyhledávají mne jezdci, kteří mé knihy
znají, vědí o mém zájmu o kulturní dějiny
jezdeckého umění a cítí se mými názory
osloveni. Řešíme pak spolu tu věčnou
otázku „Jak se to má jezdit a proč?“, a hledáme jádro pudla konkrétních potíží. Tam,
kde cítím hluboký zájem, mne taková spolupráce opravdu těší a přináší mi kontakty
s jezdeckým děním.
V zemi, která nepatří k jezdecky určujícím, znamená odklon od hlavního názorového proudu „spotřebitelů jezdectví“ i určitou vnitřní emigraci. Jezdců, kteří s vámi
sdílejí přístup celoživotního hledačství
v přesvědčení, že život je krátký a umění
dlouhé, není moc a jsou jednotlivě rozeseti
po světě. Všichni jsou ale fascinováni
zázrakem jezdeckého partnerství s koněm.
Stojí za to být zasvěcencem v tom společenství, které zná cenu souznění s jiným
živým tvorem a pocity hlubokého štěstí
s tím spojené.
Měl bych asi vysvětlit, jak souvisí jezdectví s ekologií životního stylu spotřební spo-

lečnosti, která nás obklopila. Jízda koňmo
dávno ztratila svůj přepravní význam a stala se zábavou, sportem, tedy útěšnou aktivitou volného času. Pro mnohé bude překvapivým zjištěním, že každodenní podoba
jejich jezdectví se s radostí až tolik nepotkává. Nepochybně je to „ekosociologicky“
nezdravé.
Cyril Neumann v editorských sloupcích
JEZDCE už nastínil, že máme několik
tisích registrovaných jezdců, jimž je společné, že s jistou urputností trénují, nelitují
peněz, nepohodlí ani námahy a vozí koně
po závodech od čerta k ďáblu, aby se zase
vrátili poražení, utahaní, špinaví a bez
radosti. Vítězí stále stejná malá skupina
a oni v ní nejsou.
Někteří se potom neubrání a obrátí své
roztrpčení proti vlastním koním, které vnímají jako překážku jezdeckého úspěchu.
Situace, kdy milovník koní nevraží na koně,
tu nabývá rysů antické tragédie. Když
jeden vyhraje, musí jiný prohrát. Opravdu
to stojí za to?
Jezdectví se potkalo s globalizací. Síť
závodů omotala svět a zahltila kalendář.
Tribuny jsou často poloprázdné a bezprostřední divácký zážitek snadno a rychle
nahrazen televizním přenosem. Tři stovky
jezdců se s cirkusem Světového poháru
stěhují po zeměkouli jako baviči. Na protilehlém pólu využití-použití-zneužití koně je
podívaná, která směřuje k hlučnému laserovému jarmarku s umělou mlhou. Divácká
odbornost se už nepředpokládá, může být
i nežádoucí. Masy jsou usilovně baveny
a tak nevnímají ztrátu životního smyslu.
Jedním z průvodních jevů vývoje je
McDonaldizace jezdectví. Ta se projevuje
netrpělivostí, se kterou jezdec žádá na trhu
koně, jenž nevyžaduje přiježďování.
Omlouvá to argumentem, že „když si koupí
auto, taky ho nebude doma dodělávat“.
A trh, poháněný touto neviditelnou rukou,
se snaží o koně, jemuž byly požadované
výkony vchovány.
Jenže „Kup, spotřebuj, odhoď!“ vede
nakonec k vítěznému pochodu civilizace
pouští. Jezdců, podvědomě nespokojených
s tím, jak jsou ve spotřební společnosti spotřebováváni koně, přibývá. Pociťují to i oficiální struktury FEI, když ústy JKV princezny
Benedikty volají, aby byl kůň harmonicky
vychováván ve šťastného atleta.
Hledači laskavějších přístupů ke koni
jsou ale vystaveni svůdným nabídkám různých jezdeckých proroků, nabízejících
zdánlivě snadná řešení bez potřeby učit se
řemeslo. Ač je laická obec nadšeně přijímá, jde většinou o plytký sebeklam.
Takový guru totiž obvykle nestojí na ramenou jezdeckých veličin minulosti, ale revoluční metody si obstaral vnuknutím. Jenže
staré francouzské přísloví říká, že sedlák
potřebuje tisíc let, aby se naučil zacházet
s krávou.
Pokud si jezdec uvědomuje nebezpečí
převládajícího životního stylu, vede to
i jeho k hledání individuálního způsobu
života, který vyplývá z vnitřního ustrojení
a promítání se do poznání „Toto je moje
cesta“. To se týká i jezdectví jako možné
modelové situace „v boji o sebe sama“.
S vážnými adepty drezury se potom potkáváme v poznání, že nestačí, aby byl sport
sám sobě učitelem. Že je nutno ho napájet z vnitřně pravdivých zdrojů akademického jezdectví. Jen tak lze docílit, aby se už
i naše remonty pohybovaly tiše a jejich piafy později na mistrovských soutěžích nebyly jenom tím pověstným „strachem na místě“, ale seberealizací sportovního partnera.
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V. Rosická na ALTIUS (JS Císařský ostrov) zvítězila v Praze na Trojském ostrově v nedělním -L*-

Sezóna se rozjíždí
V Praze na Trojském ostrově se konalo
i první -ST*- české jezdecké sezóny 2005.
Stavitelka A. Tůmová připravila parkur pro
celkem 13 dvojic. Bezchybného výkonu se
diváci nedočkali, ale protože se pětici jezdců podařilo základní kolo absolvovat s jedinou chybou, rozeskakovalo se na nezvýšených překážkách. Zde se již bezchybné
výsledky objevily a z trojice „čistých“ byl
nejrychlejší J. Kincl na LERY (JO Horymas
Horní Město) před J. Jindrou na BOR, který tak získal první větší úspěch pro svého
nového majitele JK Bierhanzel. Třetím bezchybným v rozeskakování byl R. Chelberg
na BEACH GIRL (TJ Žižka Praha). Tento
jezdec na KIBARA skončil i na 4. místě
před L. Polákovou s RAINBOW STAR
(Schaumann Team).
V předcházejících soutěžích se dvakrát
radovala V. Rosická (JS Císařský ostrov),
která zvítězila v zahajovací soutěži (st. obt.
do 100 cm) na CANTA a potom i v -L*- na
ALTIUS. Soutěž -S*- získal po rozeskakování čtyř koní R. Šafrata na BLESK (JK
Tarpan) před J. Lužou s CORREGIO (JS
Schneider) a O. Pospíšilem - HONTO
(Dvůr Židovice).

Český skokový
pohár za dveřmi
První kolo Českého skokového poháru
2005 se uskuteční v jezdeckém areálu společnosti IN-EXPO GROUP s.r.o. na
Císařském ostrově v Praze 7 ve dnech 16.
-17. dubna. Začátky závodů po oba dny
jsou v 11.00 hodin a kromě hlavního závodu “Velké ceny Prahy ST **„, který se
uskuteční v neděli odpoledne, uvidí diváci
v v průběhu obou dní soutěže stupně -L**až -S*-.
Jako v loňském roce se uskuteční
v době od 15. do 17. dubna v areálu také
čtvrtý ročník Výstavy koní a všeho co ke
koním patří, která nabídne divákům přehlídky a předvádění 25 plemen koní a širokou nabídku koňského příslušenství.
Výstava bude otevřena denně od l0.00 do
18.00 hodin.

ZAJÍMAVOSTI

Anect Cup po šesté
TJJ LUCKY Drásov pořádá v sezóně
2005 6. ročník seriálu ANECT CUP.
Jednotlivá kola proběhnou v termínech 9.
dubna, 11. června, 25. června, 30. července a závěrečné finále se bude konat 3. září.
Každý jezdecký den budou pořádány čtyři
soutěže započítávané do Anect Cupu 2005.
Všichni soutěžící obdrží za každou dokončenou soutěž 1 bod do celkového hodnocení.
Vítěz pak získá 9 bodů (celkem tedy 10), druhý 8 (celkem 9) až devátý 1 bod (tedy 2).
Body získávají jezdci pouze s jedním nejlépe
umístěným koněm. Při umístění ex equo se
jezdci o body podělí rovným dílem.
Celková dotace seriálu Anect Cupu je
50 000,-Kč, které budou ve finálový den
rozděleny mezi prvních pět umístěných
(1. místo - 16 600,- Kč, 2. - 12 400,- Kč,
3. - 10 000,- Kč, 4. - 7 000,- Kč, 5. - 4 000,- Kč).
Seriál se skládá celkem z dvaceti soutěží.
V rámci Anect cupu 2005 se koná i
4. ročník - „KORAL CUP 2005“ pro jezdce
do 21 let a koně 4 a 5-ti leté s celkovou
dotací 30 000,- Kč. Dotace budou rozděleny mezi obě kategorie rovným dílem a podle stejného hodnocení jako v Anect Cup
(1. - 5 000,- Kč, 2. - 4 000,- Kč, 3. - 3 000,- Kč,
4. - 2 000,- Kč, 5. - 1 000,- Kč).
TJJ Lucky pořádá v roce 2005 i 4. ročník
„Pony seriálu“. Ten se bude skládat z pěti
parkurových soutěží (ve dnech Anect Cupu)
a dvou drezurních dní (10. dubna a 26. června). Boduje se jezdec jako v Anect Cupu
a vyhlášen bude celkový vítěz a umístěný na
2. a 3. místě dne 3. září. Tito jezdci obdrží
věcné ceny v celkové částce 3000,- Kč.
Každý drezúrní den se bude skládat ze
čtyř soutěží, dvě jsou ještě rozděleny na

TERMÍNY
děti a juniory a ostatní. Celková částka na
každý drezurní den je 15 000,-Kč.
Ze všech drezurních soutěží ze dnů 10.
dubna a 26. června bude vyhlášen nejúspěšnější jezdec závodů, který obdrží pohár
a odměnu 1 000,- Kč. Všechny rozpisy
jsou na: www.luckydrasov.cz

Na Equitaně plno
Ve dnech 26. února až 6. března se konal
další ročník světově proslulé essenské
výstavy Equitana. Přes celoevropskou nepřízeň počasí, záplavy sněhu a silný mráz
skončila výstava opět velkým úspěchem,
když jejími bránami prošlo 220 000 diváků.
Téměř desetina z nich dorazila do Essenu
ze zahraničí a podle statistických průzkumů
se na Equitaně hovořilo 25 jazyky.
Vedle neuvěřitelného množství komerční
nabídky lákal zájem diváků hipologický program na sedmi kolbištích. Nejúspěšnější
byl demonstrační trenink drezurní jezdkyně
Isabell Werth, který přilákal 5 500 diváků.
Příští Equitana se koná ve dnech 10.18. března 2007. Podrobnosti na
www.equitana.de

Handicap zahájil
Sezónu již také otevřeli handicapovaní
jezdci, kteří soutěžili poprvé při paravoltižních závodech 12. března v Prostějově.
Paradrezúristé zahajují 9. dubna na Přední
Kopanině. Mistrovská soutěž v paravoltiži
je pro letošní rok plánována do Brna na
říjen 2005 a mezinárodní šampionát ČR
v paradrezúře bude v Praze na Císařském
ostrově 14.-16. října. Veškeré podrobnosti
o soutěžích handicapovaných jezdců získáte na tel.: 723 753 511 (A. Ježková).
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Sportovní
kalendáﬁ
26.-27.3.
26.-27.3.
26.-27.3.
27.3.
27.3.
27.3.
27.3.
27.3.
2.4.
2.4.
2.-3.4.
2.-3.4.
2.-3.4.
3.4.
8.-10.4.
9.4.
9.4.
9.4.
9.4.
9.4.
9.4.
9.4.
9.-10. 4.
9.-10. 4.
9.-10. 4.
9.-10. 4.
9.-10. 4.
9.-10. 4.
10.4.

Nová Amerika
Z-S
Plzeň Bory
ZM-L, D/Z-S
Radimovice
ZM-S
Brno Soběšice
Z-L
Heroutice
ZM-L
Mělník
D/Z-S
Mělník
ZM-S pouze pony
Měník
Z-L pouze pony, Z
Frenštát p.R.
V
Liberec
D/Z-L
Mělník
Z-L
Měník
zrušeno
Stará Boleslav
Z-S
Poděbrady
ZM-L
Mělník
Z-ST
Děčín
ZM-L
Frenštát p.R.
V,D/Z-S
Nová Amerika
reining
Přední Kopanina
D/Z-ST
Měník
Z-L pony, Z
Přeštěnice
ZM-L, D/Z-L
Suchá
ZM-L
Bernartice
ZM-L
Brno-Veveří
ZM-S
Čejov
C/ZK-Z
Drásov
ZM-L, D/Z-S
Hořovice
Z-ST
Opava
ZM-L
Heroutice
D/Z-L + pony

V Lounech zrušeno
Pořadatelé z Jezdeckého klubu v Lounech
oznamují, že plánované závody 16. dubna
byly z technických důvodů zrušeny.

Memoriál
J. Zicháčka
Za slunečného, ale zimního
počasí přivítali v neděli 20. března v Opavě Kateřinkách jezdce
sedmnácti oddílů severní a jižní
Moravy na 22. ročníku
Memoriálu Josefa Zicháčka.
Ten tradičně probíhá nejbližší
neděli okolo svátku Josefů. Prvé
tři soutěže byly sponzorovány
naším časopisem a první tři
v každé soutěži obdrželi
Ročenku 2004 a předplatné
časopisu Jezdec pro letošní rok.
V hlavní soutěži -L*- se na
startu představilo čtrnáct dvojic. Čtyři zvládly nástrahy
základního kola bez penalizace. V prvém rozeskakování tři
a ve druhém jen vítěz Stanislav
Hošák na LORTZING ze ŠZP
Nový Jičín. Druhý skončil
domácí Jiří Hruška s ATYŠEM
a k tomu přidal třetí příčku
s NAGANE.
-jgeFoto J. Gebauer

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

● V neděli 20. března uspořádala komise všestrannosti
v Kolesách školení pro své
rozhodčí. Školení se konalo při
ukončení tréninkového cyklu
Sportovního centra mládeže,
jehož jezdci v praktické části
školení předváděli nové úlohy
FEI* a FEI** všestrannosti.
Rozhodčí tak mohli sami hodnotit jednotlivé cviky úlohy a po
ukončení každého předvedení
byla formou diskuse pod vedením E. Nesňalové úloha, za
účasti jezdce a trenéra, probrána. Dále byli přítomní rozhodčí
seznámeni panem J. Palečkem
se změnami PJS všestrannosti
pro rok 2005.

Výsledky
Heroutice 13. 3. -ZM- děti (4) 1.
E. Beutlová - GROŠÍK (JK
Heroutice), stupň. obt. do 100 cm
(11) 1. Adam - HÁDANKA 1 (JK
Heroutice), 2. E. Šašková - VIKING 6
(JS Tuřany), 3. Adam - ENRIQUE
(JK Heroutice), -ZL- (5) 1. aJ.
Perníčková - VIDAR, 2. J.
Perníčková - CARDIFF, 3. Adam ENRIQUE (všichni JK Heroutice),
pony handicap ZLP + LP (3) 1. B.
Hudcová - FEŠÁK IWT (JK Dítě
a kůň), 2. S. Tomaidesová - ELIOT 2
(JK Louňovice).
Hluboká nad Vltavou - Vondrov
(hala) 13. 3. -Z- (27) 1. P. Štěpánková - BAILIE (JK Bierhanzl Martinice),
2. Š. Horčičková - VALMONT 7 (JTJ
Holiday Horses Club), 3. K. Hnetilová
- BIBI (Stáj Havel Strýčice), post.
obt. do 110 cm + žolík (44) 1. L.
Jindrová - HERIET Assent (JK
Bierhanzl Martinice), 2. M. Kotalík DARJA 1 (Stáj Dita Opalice), 3. K.
Skálová - ALIGÁTOR (JK P +
P Třeboň), -L- (21) 1. J. Štětina FREDERICUS S (Jezdecká stáj
Schneider), 2. Z. Badalová - CEDRA
1, 3. Z. Badalová - SEPHIA (JTJ
Holiday Horses Club).
Opava Kateřinky 20.3. -Z - styl
dvojice děti a junioři (6) 1. J. Zwinger
- TUDOR (Opava Kateřinky), 2. L.
Ohnheiserová - SCARLET Oil Team
(Supreme Opava), 3. V. Přibilová MURPHY 3 (Hamříková stáj), stupň.
obt. do 100 cm (30) 1. M. Bodláková
- ARTEX 2 (JS Bodlákovi), 2. D.
Durčáková - BORGIA (Beskyd
Nábytek Havířov), 3. T. Calábek RAMADA (TOM Penčice), -ZL- (34)

Equus Kinsky
v Hradištku
V sobotu 12. 3. se v Jezd.
škole Equus Kinsky v Hradištku u Sadské konalo výroční
setkání Svazu chovatelů koní
Kinských. Součástí setkání byly
i chovatelské i jezdecké ukázky
koní Kinských v kryté hale.

Blahopřejeme...

Stanislav Hošák - LORTZING,
ŠZP Nový Jičín, zvítězili
v Memoriálu J. Zicháčka

Děti a junioři
v Tetčicích
Před zahájením sportovní
sezóny uspořádal VV jihomoravské oblasti pro děti a juniory
drezurní (15. - 17. 3.) a skokové (18. - 20. 3) soustředění.
Soustředění se konala v hale
v Tetčicích za účasti vždy
deset jezdců pod vedením trenérů E. Nesňalové a J. Jindry
st. Akce se mají opakovat ještě
v dubnu 2005.

...výrazné postavě československého drezúrního sportu trenérovi Karolu Gálovi ze
Slovenska, který se v těchto
dnech dožívá 90 let. K. Gál stál
u vzniku mnoha jezdeckých středisek na Slovensku a jeho jméno
je spojeno nejen s Tatranskou
Lomnicí, ale i bratislavskými
oddíly Hipológ, Karpátie či Elán
Bratislava. Nejúspěšnější svěřenkyní tohoto trenéra byla
J. Bubeníková - Hanulayová,
ale i současný předseda JK
Poděbrady M. Píša.

Inzerce

1. R. Doležal - FIONA (Totarex
Ostrava), 2. V. Pěkniková - NAOMI 3
(JO Athos), 3. R. Bodlák - BARNEO
(JS Bodlákovi), -L*- (14) 1. S. Hošák
- LORTZING (ŠZP Nový Jičín), 2. J.
Hruška - ATYŠ, 3. J. Hruška NAGANE (Opava Kateřinky).
Praha Císařský ostrov 19.-20.3.
stupň. obt. do 100 cm (39) 1. V.
Rosická - CANTA (JS Císařský ostrov), -ZL- (52) 1. Štětina - FREDERICUS S, 2. Štětina - RAPHAEL S, 3.
K. Polák - ZITA 5 (JK Kocanda), -L*(27) 1. M. Šlechta - ARENA 1 (JK
Všemily), 2. J. Štětina - FREDERICUS S (JS Schneider), 3.
Veselovská K. - DONA 9 (Zámek), L*- (21) V. Rosická - ALTIUS (JS
Císařský ostrov), 2. J. Studnička AREN (Stáj Studnička), 3. O.
Pospíšil - HONTO (Židovice), -S*(27) 1. R. Šafrata - BLESK (JK
Tarpan), 2. J. Luža - CORREGIO
S (JS Schneider), 3. O. Pospíšil HONTO (Židovice), -ST*- (13) 1. J.
Kincl - LERY (Horymas Horní
Město), 2. J. Jindra - BOR (JK
Bierhanzl), 3. R. Chelberg - BEACH
GIRL, 4. R. Chelberg - KIBARA (Žižka Praha), 5. L. Poláková - RAINBOW STAR (Schaumann Team).
Poděbrady 20.3. -Z- 1. Šidlová YORK (JK Železnice), 2. Plachý T. CHANTAL 2 (JK Poděbrady), 3.
Hochman J. - GINGER 2 (JK
Chmeliště), stupň. obt. do 110 cm
1. Michl J. - APARTUS K (JK
Poděbrady), 2. Vančura P. - HARMONIE (JK Železnice), 3. Hochman
J. - GINGER 2 (JK Chmeliště),
stupň. obt. do 120 cm 1. Kocián T. MURPHY 1 (TJ JO Start Hořany
u Kutné Hory), 2. Záveská M. - JASMINA 2 (JK Železnice), 3. Sedlák L. INDIGO HERALDIK (Stáj 3K Přední
Lhota).

● Prodám klisnu 4r., valachy 8 a 9 let. Výkonnost Z-S, cena
60, 100 a 150 tis. Tel.: 602 930 404, F-M.
● Prodám kl. ČT, 8 let, šimla, o: Pedro, m: Hortensie po
Narcis, startující druhou sezónu do st. -L-, výbor. mechanika skoku, perspektivní do vyšších soutěží. Klidná a hodná.
Cena 120 000,- Tel.: 602 840 707.
● Prodám slámu uskladněnou ve stodole (Praha - západ),
kulaté balíky, průměr 120 cm, à 250,- Kč. Tel.: 605 263 590.

Dvakrát rozhodčí
● Po školení drezurních rozhodčích v Praze 12. března se
konalo v sobotu 19. března
také školení rozhodčích v Brně
- Žebětíně. Školení, které bylo
původně určeno pro moravské
rozhodčí, se zúčastnilo celkem
40 rozhodčích, včetně rozhodčích z jižních a východních
Čech. Hlavní náplní školení
bylo hodnocení cviků pomocí
videozáznamů. Pořadatelem
školení byla drezurní komise
ČJF, jejíž manažerka paní
Helena Žižková byla společně
s A. Henriksen lektorem.
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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
Prodáme oves, volný nebo pytlovaný.
Cena dohodou. Agros s.r.o. Farma Libuň, tel.: 493 591 124
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