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Kdo s Ale‰em do Las Vegas?
Finále Světového poháru 2004/2005
v Las Vegas (20.-24. duben) se blíží.
Pořadatelé, možná již i poučeni poněkud
strohým průběhem finále v roce 2003, připravují i další program.
Zaprvé budou při letošním finále mít
svá vyvrcholení Světové poháry jak drezúristé, tak skokané. Navíc však program
v hale Thomas & Mack Center v Las
Vegas okoření i severoamerická specialita, kterou jsou soutěže loveckých týmů.
Pořadatelům se podařilo získat přímo
světový šampionát loveckých jezdců
(World Championship Hunter Rider
World Cup Team Hunter Challenge)
a tak se tentokrát mohou přímí účastníci
na program skutečně těšit.
Poslední skoková kvalifikace západoevropské ligy v Göteborgu udělala jasno
i o hlavních soutěžících a tak můžeme definitivně představit letošní finálovou společnost.

W USA v Burbank. Z Kanady jede do Las
Vegas L. Reid a MARK, z Jižní Ameriky to
je Kolumbijec C. Parra - GALANT DU
SEREIN. Poslední dvě místa byla udělena
na základě divokých karet. Ty získali
jezdci USA G. Seidel - ARAGON a
R. Dover - JFBW KENNEDY.

Skoky
Východní část USA zaplnila osm startovních pozic a ty patří jezdcům: McLain
Ward, Laura Kraut, Kimberly Frey, Anne
Kursinski, Schuyler Riley, Lauren Hough,
Georgina Bloomberg a Candice King.
Austrálie vysílá dva jezdce a jsou jimi
Billy Raymont a Vicky Roycroft. Kanada
má čtyři startovní pozice a v konkurenci 27
dvojic se finalisty této ligy stali: Eric
Lamaze, Belgičan Eric Flameng, Yann
Candele a Jill Henselwood.
Jižní Amerika má dvě místa a obsadili
je Brazilci Rodrigo Sarmento a Camila
Mazza de Benedicto. Další regiony mají
jednu startovní pozici. Jižní Afriku bude

zastupovat Barry Taylor, centrální Asii
Kazachstánec Sadir Mamitov, jihovýchodní Asii Qabil Ambak z Malajsie, Japonsko
Akihiro Okabe a Nový Zéland John Cottle.
Západní části USA připadají tři startovní
pozice a získali je Nicole Simpson, Joie
Gatlin a Richard Spooner.
Až do Göteborgu čekali na svých osmnáct nominovaných příznivci ze západní
Evropy. Mezi 156 jezdci zvítězil v kvalifikačním ročníku 2004/2005 Nick Skelton.
Na dalších postupových místech jsou:
M. Michaels - Beerbaum, Lars Nieberg,
Marco Kutscher, Gerco Schröder, Ludo
Philippaerts, Rodrigo Pessoa, A. Pollmann
- Schweckhorst, Marcus Ehning, Ludger
Beerbaum, Rolf - Goran Bengtsson,
Philippe Leoni, Wim Schröder, Jessica
Kürten, Eric Van Der Vleuten, Thomas
Velin, Toni Hassmann a Richard
Davenport. Západoevropská soutěž má
ještě možnost jedné extra pozice a tu zís(Pokračování na str. 2)

Drezura
Drezúristů bude celkově osmnáct. Deset
pozic získávají nejúspěšnější jezdci ze
západoevropské soutěže. Ta vyvrcholila
při CDI-W v Düseldorfu 1. dubna a zde si
nejvíce bodů na své konto za vítězství připsala Anky van Grunsven na KELTEC
SALINERO.
Z ročníku 2004/2005 tak do Las Vegas
cestují: I. Werth (GER) - ANTHONY, A. K.
Linsenhoff (GER) - UNICEF WHAJAMA
OR RENOIR, A. Helgstrand (DEN) - BLUR
HORSE CAVAN, H. Schmidt (GER) - ARAMIS, C. Hester (GBR) - ESCAPADO,
E. Gal (NED) - GRIBALDI OR LINGH,
J. Brink (SWE) - BJORSELLS BRIAR,
S. Rothenberger (NED) - BARCLAY II,
L. Joergensen (DEN) - HARDTHOF’S LUDEWIG G a M.-L. Wettstein (SUI) - LE
PRIMEUR 2.
Další místo je určeno obhájkyni titulu
Anky van Grundsven (NED) s KELTEC
SALINERO. Jedno místo je určeno vítěznému jezdci z Centrální Evropy a tím je E.
Sidneva (RUS) a ARTAX CONDOR. Dvě
pozice získávají jezdci z USA: D. Mc
Donald - BRENTINA a L. Morse - KINGSTON. Obě jezdkyně získaly za prvenství
a druhé místo body i na závěrečném CDI-

Do poslední chvíle před Las Vegas bude A. Opatrný aktivní na našich kolbištích. V sobotu
2. dubna startoval v 35. ročníku Memoriálu Ludvíka Jandourka ve Staré Boleslavi, ale ani
jemu se nepodařilo prorazit hegemonii L. Jandourka nejmladšího, který na těchto závodech standardně vítězí. Letos obsadil s KENDY Tiscalli 1. a s OLZOU Tiscalli 2. místo.
A. Opatrný na CADISO L skončil třetí.

SPORT

REPORTÁŽE

Kdo s Alešem do Las Vegas? Badminton je
za dveřmi

(Dokončení ze str. 1)
kal Michael Whitaker. Zvláštní místo patří
také obhájci titulu, kterým je Francouz
Bruno Broucqsault. Ten v letošní kvalifikaci
skončil až na 58. místě.

CRAZY LOVE letí s KLM
Nakonec jsme si nechali naší centrální
Evropu a tu jak víme vyhrál Aleš Opatrný.
Spolu s ním získali letenky do USA Gunnar
Klettenberg z Estonska a Polák Grzegorz
Kubiak.

Jak nám sdělil Aleš Opatrný koně odlétají z amsterodamského letiště 15. dubna,
jezdci je pak následují 18. dubna.
A. Opatrný tak ještě stihne i úvodní závod
Českého skokového poháru. V Las Vegas
již v té chvíli bude CRAZY LOVE, která
dostala přednost před dalšími kvalifikovanými GRAND a FAMOUS. Ti budou mít
napilno hned po návratu A. Opatrného
z USA. Náš reprezentant plánuje start na
CSI*** Mnichov (5.-8. května) a naše kompletní reprezentace by pak chtěla zahájit
na CSIO**** v Linzi (12.-15. května).

Organizátoři v Las Vegas jistě využijí zkušenosti z finále 2003

Český skokový pohár zahajuje
Český skokový
pohár
bude
v roce 2005 zahájen opět v Praze
na Císařském
ostrově ve dnech
15.-17. dubna.
Stejně jako v loňském roce budou
soutěže probíhat společně s Jarní výstavou
koní, letos již 4. ročníkem. Záštitu nad zahajovacím kolem ČSP převzal náměstek primátora Prahy Petr Hulínský.
Obě akce se budou odehrávat pod střechou jezdecké haly a v přilehlém okolí.
Účastní se kolem čtyř desítek vystavovatelů, kteří budou nabízet kompletní sortiment
jezdeckých potřeb.
Areál bude otevřen denně od 10.00
hodin. Dopolední chovatelská přehlídka
začne v jezdecké hale již patnáct minut po
desáté hodině. Představí se zde více než
dvacet plemen koní jak z České republiky,
tak ze zahraničí. Kromě těch nejznámějších jako jsou Český teplokrevník,
Starokladrubský kůň, Norický kůň, Českomoravský belgik, Hucul, Hafling, či Shagya
Arab, budou k vidění také méně známá
plemena z nichž jmenujme alespoň
Achaltekinský kůň, Shire Horse, Pura raza
espaňola, Merénský kůň, Apaloosa,
Quarter Horse a další.
Odpolední program od 14 hodin na krytém předvadišti patří již tradičně různým
vystoupením a ukázkám jezdeckých discip-

lín. Plánované je také vystoupení handicapovaných jezdců.
Program na otevřeném kolbišti bude
každý den probíhat od 11,00 hodin.
V pátek jsou na programu chovatelské
soutěže Kriterium mladých koní.
Na sobotu jsou naplánovány soutěže -L*a -S*-. Neděle bude patřit soutěžím -S*a hlavní soutěži -ST**- Velké ceně Prahy.

Velká Cena v Ústí
a Jack Russell Race
JK Ústí nad Labem zve všechny příznivce jezdeckého sportu na II. kolo ČSP, které
je na programu ve dnech 30. dubna a 1.
května v areálu TJ Tatran Ústí nad Labem.
Autorem parkurů je J. Šíma a sobotní program nabídne dvoufázové skákání 110/120
cm, -S**-, -ST**- a skok mohutnosti.
Nedělními soutěžemi pak bude dvoufázové
skákání 120/130 cm, -ST**- a -T**-.
Zpestřením nedělního pohárového odpoledne bude historicky první soutěž psů plemene Jack Russell. Bližší informace na
tel.: 606 949 212, 728 134 099.

Děti ve Všemilech
Severočeská oblast uspořádala ve
dnech 18. - 20. března ve spolupráci s JK
Všemily třídenní soustředění dětí a juniorů
severočeské oblasti. Pod trpělivým vedením L. Jandourka st. trenovalo patnáct dětí
s 22 koňmi. Z. Procházková
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Soutěžní sezónu zahájil již i náš olympionik J. Hatla. První starty sezóny 2005 proběhly v neděli 27. března na závodišti ve
Witton Castle. V jednodenní soutěži úrovně
dvou hvězd startoval na BERRY a MR.
SMIFFY, v jedné hvězdě pak na KARLA.
J. Hatla splnil do puntíku soutěžní plán
vstupního závodu sezóny, které bude na
počátku května dominovat CCI****
v Badmintonu.
Se všemi koňmi šel J. Hatla ve Witton
Castle velmi slušnou drezúru. MR. SMIFFY
a BERRY se v konkurenci 45 dvojic umístili
v prvé desítce a KARLA byla dokonce mezi
36 koňmi druhá. Na parkuru si první dvojice koní udržela čisté konto a KARLA shodila jednou. I terénní zkouška se všem koním
dobře vydařila a protože bylo zvoleno jen
mírnější tempo, bodové zatížení připadlo
na vrub překročenému časovému limitu.
V konečných součtech se umístila ve své
soutěži KARLA na 11. místě a ve dvou
hvězdách byl BERRY na 20. a MR. SMIFFY na 21. pozici.
O týden později 2. dubna čekala BERRYHO další přípravná soutěž opět úrovně
dvou hvězd v Belton Parku. Zde si naše
dvojice vedla poněkud hůře a po 41,8
bodech v drezúře inkasovala i 20 bodů
v terénní jízdě. KARLA a MR. SMIFFY se
nyní objeví při CIC** na závodišti
v Burnham Market a zde se závodí 9.-10.
dubna.
KYRENNEJENALLA’S BOY však nyní
již začíná žít především čtyřhvězdičkovým
CCI v Badmintonu. To se koná 5.-8. května
a naše dvojice je řádně přihlášena.
Pro všechny z vás, kteří jsou netrpěliví,
přinášíme internetové adresy, kde naleznete všechny aktuality:
www.badminton-horse.co.uk
a www.britisheventing.com

Skelton v čele
Poslední kvalifikační kolo západoevropské ligy SP bylo na programu v rámci CSI
Göteborg ve dnech 24.-27. března.
Kvalifikaci pro závěrečnáý závod západoevropské ligy SP 2004/2005 vyhrál
R. Pessoa na BALOUBET DU ROUET.
Posledních dvacet bodů si v neděli 27.
března však na své konto připsal Brit
Robert Smith na KALUSHA, který zvítězil
po rozeskakování 11 koní před J. Kürten
(IRL) na QUIBELL a M. Kutscherem
s CONTROE (GER). Ani nejvyšší bodový
zisk však R. Smithovi nestačil k postupu
do finále a celkových 37 bodů stačilo britskému jezdci na 23. příčku celkové klasifikace.
V rozeskakování opět nechyběl Nick
Skelton a ARCO III, kteří skončili pátí
a pojistili si tak celkové prvenství letošní
západoevropské kvalifikace do Las Vegas.

Chardon před Freundem
V Göteborgu vyvrcholil i halový Světový
pohár čtyřspřeží. O překvapivý výsledek se
postaral holandský jezdec Ysbrand
Chardon. Ten ve strhujícím finále dokázal
zvítězit před domácím T. Erikssonem
a před dosud suverénním M. Freundem.
Díky tomuto bodovému zisku se
Y. Chardon vyhoupnul o dva body před
dosud vedoucího jezdce M. Freunda a stal
se tak celkovým vítězem SP 2004/2005.
Třetí místo získal Švýcar W. Ulrich před
B. Exellem (AUS) a N. Pälssonem
a T. Erikssonem (SWE).

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Pravidla v roce 2005
Protože rok 2005 je opět rokem nových
pravidel a Mezinárodní jezdecká federace
(FEI) vydala nová všeobecná pravidla, pravidla spřežení, vytrvalosti, reiningu a voltiže, požádali jsme o seznámení s nejdůležitějšími změnami předsedu komise
rozhodčích Jaroslava Formandla.
Pochopitelně nás nejvíce zajímalo, zda se
některá z výraznějších změn promítla i do
českých národních pravidel.
„Ano máte pravdu, v pravidelném čtyřletém cyklu je letošní rok rokem nových pravidel u disciplin jež byly uvedeny.
Pochopitelně některých změn doznala
i pravidla skoková, drezúrní i pravidla všestrannosti a stejně tak pravidla veterinární
a pony.
Nejprve k mezinárodním pravidlům.
V těchto chvílích je dokončována poslední
verze jejich českého překladu a v době kdy
budou čtenáři Jezdce číst tyto řádky bude
již kompletní znění přístupno na internetu
ČJF (www.cjf.cz). V malém formátu pak
i na mých stránkách
www.ffinfo.aktualne.cz
Pokud mám vybrat nejdůležitější změny,
které by měly být známy všem hned
v počátku zahájení jezdecké sezóny začnu
u skokových pravidel. V prvé řadě je
potřeba zdůraznit že pro stavbu parkurů
platí stejné technické tabulky jako vloni.
Změnou je že jsou závazné pro všechny
skokové discipliny včetně soutěží pro pony.
Navíc je zde přesně definováno co se
rozumí klasickou soutěží. Podle této definice je klasickou soutěží skoková soutěž
rozhodovaná podle čl. 238 (tab. A),
postavená podle technických tabulek
pro stavbu parkuru.
Novými pravidly bylo jasně určeno, že
v našich podmínkách často stavěný zkrácený parkur -T- není klasickou soutěží
a neměl by tudíž být ani nazýván soutěží
-T-. Název takové soutěže by měl znít
např.: zkrácený parkur do 150 cm.
Nejzajímavější novinkou roku 2005 je
však zavedení nové skokové soutěže.
Připutovala k nám z Polska a nazývá se
soutěž dovednosti. Soutěž dovednosti se
jede podle jasného předpisu, který bychom
mohli nazývat stejně jako u drezúry skokovou úlohou. Jezdec je hodnocen komisařem jako při KMK. Komisař musí provedení
hodnotit veřejně v průběhu soutěže.
Sleduje se zda kůň cválá na správnou
nohu, provede předepsaný počet cvalových skoků apod. Výška soutěže dovednosti není stanovena a můžou tudíž být
vypisovány soutěže různých obtížností.
V pravidlech určující předepsanou
výstroj ve skokových soutěžích se již nehovoří o vysokých jezdeckých botách, ale
dovoleny jsou i jezdecké chapsy s jezdeckými botami.
Z mezinárodních pravidel bych zmínil
především jednoznačný předpis o obtížnosti soutěží při CSI související s počtem
hvězd. Při CSI* mohou být soutěže maximálně do výšky 140 cm. Při CSI**, pro které jsou předepsány jiné objemy finančních
dotací, jsou to pak soutěže do 145 cm atd.
Dopředu snad mohu prozradit, že pro rok
2006 se chystá další zásadní změna, která
bude přesně omezovat i počty soutěžících
při závodech CSI.
Všeobecná pravidla přináší jednu
zásadní mezinárodní změnu, která byla
přenesena i do našich národních pravidel.
Schválený rozpis orgánem ČJF má nejvyšší váhu a v krajním případě platí i nad
rámec platných pravidel.
Do všeobecných pravidel se opět vrátil

předpis povolující vyplácet věcné ceny
v penězích.
Pravidla však přinášejí i nová omezení.
To se týká především kategorizace koní.
Ten říká, že kůň, který se umístí na 1. až 3.
místě v soutěži -S-, nesmí v tom a následujícím roce startovat v soutěži -ZM-. A postupně v dalších stupních. Za vítězství a umístění do 3. místa v soutěži -ST- je uzavřen
vstup do soutěže -ZM- a -Z- a za úspěch
v soutěži -T- do soutěže -ZM- až -ZL-.
Výjimka se vztahuje pouze na koně, kteří změní nejen majitele, ale současně
i jezdce a nový jezdec nestartoval na MČR,
v soutěžích ČSP a v soutěžích -ST- a vyšších.
Důležitou novinkou je i to, že již neexistuje termín stížnost. Rozhodčí jsou povinni
svá rozhodnutí soutěžícím vysvětlit podle
pravidla, že soutěžící pravidla nemusí znát,
musí je pouze dodržovat. Od znalostí pravidle jsou právě rozhodčí.
Národní verze drezúrních pravidel se
týká především skutečnost, že výška koní
nijak neomezuje přístup koní na start drezúrních úloh. V mezinárodních pravidlech
se start koní menších 149 cm KVH mezi
velkými koňmi nepovoluje. Znamená to, že
na národních závodech mohou v drezúrních soutěžích, stejně jako v minulosti, společně s velkými koňmi startovat i pony.
Naopak změnou je, že délka bičíku
v drezúrních soutěžích je zkrácena na 110
cm.
Mezinárodní pravidla také striktně omezují počet startů a platí, že každý kůň může
absolvovat pouze jednu úlohu denně.
Některé nové prvky obsahují i pasáže
o volné sestavě. Precizuje se především
pasáž o zařazení cviků do Volné sestavy
podle obtížnosti.
Důležitou změnou je i skutečnost, že
v úlohách rozhodovaných jednou známkou
musí být uděleno pět základních známek
a výsledná známka se pak získá jejich průměrem.
Všechny pořadatele bych pak chtěl jen
upozornit, že od 1. ledna 2005 vyhlásila
FEI po dohodě s jezdeckými organizacemi,
organizátory závodů a rozhodčími taxu 100
Euro pro rozhodčího na den. Měl by to
vědět každý pořadatel, který se rozhodně
pozvat zahraničního rozhodčího, aby se
předešlo nepříjemným situacím.
A to je snad to nejdůležitější co by měli
pořadatelé i soutěžící při zahájení sezóny
2005 vědět.“

Zlato bez radosti
Olympijská kauza snad již dospěla ke
svému konci. Rozhodčí komise FEI dospěla na svém zasedání k rozhodnutí ohledně
olympijského vítěze, irské dvojice Cian
O’Connor a CRYSTAL. Podle výsledků
rozboru obou odebraných vzorků z laboratoří ve Francii (A) i USA (B), které potvrdily
výskyt zakázaných látek fluphenazin a zuclopenthixol, byl Cian O’Connor diskvalifikován ze všech soutěží v rámci OH.
Zodpovědná osoba bude povinna uhradit
pokutu 5 000,- CHF a ode dne sdělení běží
pro irského jezdce tříměsíční zákaz startů.
Pokud se proti tomuto verdiktu Cian
O’Connor do 30 dnů neodvolá, stane se
olympijským vítězem 2004 Rodrigo
Pessoa.
Poslední diskvalifikovanou dvojicí se stal
rakouský pár H. Riedl a FOXXY, kteří se
umístili na 58. místě ve všestrannosti. V krvi
koně FOXXY byla nalezena látka flunixin.
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Foto J. Gebauer
Jezdecká svatba se konala 2. dubna
v Opavě Kateřinkách. Manželství zde uzavřeli Vladislava Hrušková a Pavel Humplík.

Pohár náměstka
podruhé
Dne 30. března se v Praze konala
schůzka pořadatelů seriálové soutěže pro
dětské jezdce na pony o Pohár náměstka
primátora Prahy. Soutěže zařazené do
tohoto seriálu jsou určené dětským jezdcům a v roce 2005 se bude konat druhý
ročník. Záštitu nad celou akcí, kterou pořádá Magistrát hl. města Prahy ve spolupráci
se Sdružením sportovních klubů opět převzal Petr Hulínský.
V letošním roce je seriál rozšířen o jedno
kolo a zahájen bude 29. května v Praze na
Císařském ostrově. Pořadatelem tohoto
kola je společnost In Expo Group. Druhé
kolo se bude konat v Akademickém jezdeckém klubu VŠ zemědělské v Praze Suchdole 11. června, třetí je na programu
3. září a proběhne v zámeckém areálu
v Praze - Vinoři ve Ctěnicích. Závěr bude
patřit opět společnosti In Expo Group
a Císařskému ostrovu a je plánován na
8. října.
Sportovně technické podmínky celého
seriálu doznají oproti loňsku mírných změn.
Aby byl splněn hlavní cíl, který si od své
podpory magistrát slibuje, a sice podpora
rozvoje dětského sportu, budou opět vypisovanými soutěžemi ponyhandicapy.
Každý pořadatel vypíše dvě základní soutěže. V prvních dvou kolech se bude soutěžit v úrovních ponyhandicapu -ZL- a -L-, ve
druhých dvou kolech v úrovních ponyhandicap -L- a -S-.
Navíc bude každý sportovní den uveden
hobby soutěží do 50 - 60 cm, určenou
i neregistrovaným dětem do 12 let a dětem
startujícím 1. rokem. Stejně jako v loňském
roce připravují pořadatelé i další doplňkový
program.
Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo Poháru
náměstka primátora Prahy je 20. května
a podrobnosti můžete získat na tel.:
221 877 251, 221 877 254, 222 320 666, či
e-mail: info@in-expo-group.cz

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Zelinková ve formě
Z. Zelinková se zúčastnila při svém pobytu v Německu závodů ve dnech 23. března
v Bargenstedt a 27. března v Hamburg Rehagen. V Bargenstedt získal LAWILLI
v parkuru 130 cm 1. místo a v parkuru 135
cm byl sedmý. Další vítězství si na své konto připsala Z. Zelinková v sedle CHABLIS
121-T, když vyhrála soutěž do 135 cm.
V Hamburg - Rehagen absolvovala
Z. Zelinková s koněm D. Ahlmana ATLEIC
STAR soutěž 140 cm bez trestných bodů
a skončila na 7. místě. Grand Prix (150 cm
-S*-) absolvovala dvojice s jednou chybou
a skončila na 12. místě.
LA MANCHE-T došel parkury 140 cm s
8 body a Grand Prix (150 cm) se třemi chybami. DAN 7-T skončil v parkuru 140 cm
se 4 body na 9.místě. Celé závody však
skončily pro stáj Tarpan Odolena Voda
opět velmi úspěšně, protože po rozeskakování čtyř koní zvítězil DAN 7-T v soutěži
Grand Prix (-S*-).
Nyní čeká Z. Zelinkovou první kolo ČSP
na Trojském ostrově. Zástupci stáje
Tarpan Odolena Voda však možná chystají
příjemné překvapení pro všechny skokové
příznivce a uvažují o startu své jezdkyně
v Hamburku v rámci Hamburského skokového Derby 5. - 8. května (CSI****).

Nedělní hříbě
na Nové Americe
Velikonoční víkend patřil na Nové Americe
skokovým halovým závodům, které zde na
jaře již tradičně pořádá středisko Nová
Amerika ve spolupráci s TJ Krakonoš
Trutnov. Na programu dvou dní byly soutěže
vrcholící úrovní -S*-.
Domácí pořadatele zastupoval náš přední
westernový jezdec I. Černoch, který měl
nedělní ráno pořadatelskou úlohu ztíženu
i svými chovatelskými starostmi. Nakonec se
mohl okolo půl šesté ráno radovat z narození
hříběte quarter horse.
Soutěžně si na Nové Americe vedl velmi
dobře M. Šoupal (SK Olympia), který zvítězil
mezi 60 dvojicemi v sobotním -ZL- (LOPA)
a v neděli pak i v -L*- (C.C.CASH KENTAUR). O prvenství v závěrečném -S*- ho
připravila L. Poláková na RAINBOW STAR
ze stáje Polák - Schaumann Strakonice. Úřadující mistr ČR M. Šoupal se tak musel spokojit s druhým (ČARAS) a třetím místem
(GRANNA ARGENTINA).
L. Poláková tak naznačila vzrůstající formu
před zahájením Českého skokového poháru
na Trojském ostrově, ale i před zamýšleným
výjezdem na belgické CSI** Lumen, které se
koná ve dnech 29. dubna až 1. května.

Poděkování pro
Roberta a Kamila
Od prosince 2004 až března 2005 probíhala v Praze na Císařském ostrově halová
soustředění sportovních koní, pod vedením
Kamila Papouška a Roberta Chelberga.
Čtyři třídenní tréninky měly vzestupnou
tendenci v obtížnosti. V každém lotu byli
max. 3 - 4 koně. Pořadatel pravidelné
účastníky treninkových setkání finančně
zvýhodnil a jezdci tak od druhého kola hradili náklady pouze dvou dnů.
Všichni,co vědí jak náročné je pro trenéra
stát v zimním chladu až pět hodin na jízdárně, jistě pochopí, proč mám potřebu touto
cestou poděkovat „mrazuodolným“ trenérům i organizátorovi - společnosti In-Expo
Group. V případě opakování pak musím
práci s K. Papouškema a R. Chelbergem
doporučit všem, kteří si potřebují ověřit
a porovnat své jezdecké schopnosti.
P. Hrnčířová (29. března 2005)
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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
Praha Císařská ostrov ZM-S
Mělník
Z-ST, D/Z-L + pony
Pardubice
C/Z, CIC*,CCN* + pony
Praha Císařská ostrov L-ST ČSP
Praha Komořany
D/Z-S
Dražka
Z-L
Mažice
ZM-L + pony
Louny
zrušeno
Slatiňany
D/Z-S
Tlumačov
V/A-D
Nový Jičín
ZM-L
Zduchovice
ZM-ZL + pony
Poděbrady
Z-S
Most
ZM-ST
Hradec Králové
Z-S
Mikulov
ZM-L
Petrovice u Karviné
ZM-L
Žadlovice
ZM-ZL + pony
Pardubice
C/Z, CIC*,CCN*
Kladruby n.L.
CAI-A 1/2/4
Ostrava - Stará Bělá
ZM-L
Přední Kopanina
D/Z-TT
Brno - Veveří
ZM-S
Ostrava - Stará Bělá ZM-ST
Nebanice
D/Z-ST
Mělník
D/Z-S + pony
Měšice
D/Z-S
Ústí n.L.
ZM-L
Trojanovice
ZM-L + pony
Nový Jičín
D/Z-S
Děpoltovice
ZM-S
Třešť
ZM-ZL
Mikulov
D/Z-S

Foto S. Polák

Blahopřejeme...

L. Poláková se stala vítězkou velikonočního -S*- na Nové Americe v sedle RAINBOW STAR, ale dobře prezentovala i své
další koně, včetně pětiletého holštýnského
hřebce CAROS (po Calvados II)

... bývalému jezdci, trenérovi, rozhodčímu a dlouholetému členu TJ Zahradnictví
Praha Jaroslavu Formandlovi st., který
se 16. dubna dožívá ve velmi dobré kondici
95 let.

Bernartice volně
Západočeský chovatelský svaz dodatečně vypisuje oblastní kvalifikaci pro šampionát čtyřletých klisen ve skákání ve volnosti.
Ta proběhne 15. dubna v Bernarticích od
15.00 hodin. Akce je přístupná pouze klisnám plemene ČT.

Sportovní
kalendáﬁ

Práce s koňmi v Irsku
Největší irská pracovní agentura hledá
zkušené pracovníky
pro práci s koňmi.
Základní znalost angličtiny
nezbytná.
Dobré platební podmínky a ubytování.

www.equipeoplestaff.com
Fax: +353 502 43313
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Nové průkazy
plnokrevníků

Foto D. Heřmánková
J. Perníčková - CARDIFF, JK
Heroutice, vítězka hlavní souteže v Herouticích

Jarní cena
Heroutic
I pro letošní sezónu vypisuje JK
Heroutice seriálovou soutěž pro
pony - PONY LIGA 2005 (pro mladší
děti) a PONY EXTRALIGA 2005
(otevřená pro všechny jezdce do 16
let). Vypsáno je 5 kvalifikačních kol
a listopadové finále. Všechna kvalifikační kola jsou i otevřenými soutěžemi. V kategorii extraliga proběhne
finále opět s výměnou koní.
První kolo proběhlo 27. března při
halových závodech Jarní cena
Heroutic. Mladší děti bojovaly o body
na úrovni -LP- handicap, v Extralize
pak na úrovni -SPB-. V -LP- obsadila první dvě místa děvčata ze stáje
JS Bost B N. Crnková (PAMELA 9)
a M. Hažmuková (WISHIBO). První
kvalifikační soutěž extraligy -SPBvyhrála S. Tomaidesová na SANDY,
po rozeskakování s M. Hažmukovou
(RINGO STAR 11) a J. Perníčkovou
(VIDAR).
Na programu byly pochopitelně
i soutěže pro velké koně, hlavním
bodem dne byla soutěž -L*- Jarní
cena Heroutic o křišťálový putovní
pohár. Probíhala jako soutěž s finálem. Do něj postoupily čtyři dvojice,
zvítězila a pohár pro domácí poprvé
vybojovala J. Perníčková - CARDIFF. Na 2. místě skončil J. Mayer
na MAMBA (JK Vspol Lučkovice)
před N. Němcovou - NIKOLA 10
(Stáj Dani Zbožnice)
(heř)

V souvislosti s veterinárními předpisy
pro přemísťování a svody koní, platnými
od 1. ledna 2005, upozorňuje Jockey
Club ČR majitele koní A1/1, že provádí
výměnu starších typů průkazů koní.
Vydání nového průkazu koně je
vázáno na následující podmínky:
1. Výměna se týká průkazů A1/1
plnokrevných a NTB koní, narozených do r. 1998 včetně, průkazy
koní nar. 1999 - 2003 jsou platné
a odpovídají stávajícím předpisům.
Vyměnit je možno pouze průkazy
tuzemských koní (tj. narozených
v ČR, ČSFR a ČSSR). Importovaný
kůň musí být vybaven originálním
průkazem, vydaným příslušnou
zahraniční autoritou a JC ČR jej
může pouze doplnit o stránky,
potřebné k veterinárním záznamům.
2. Kůň musí být označen předepsaným způsobem, tj. v průkazu musí
být grafický a slovní popis a kůň
musí mít stanoven genetický typ.
Koně narození od r. 1992 mají genetický typ již stanoven (od r.1992 bylo
podmínkou zápisu hříběte do
Plemenné knihy A 1/1), rovněž jejich
matky tento test mají. Pokud nejsou
pochybnosti o totožnosti koně, není
nutno test znovu provádět. U starších koní, kteří genetický typ
dosud nemají stanoven, je nutno
nechat provést DNA test, a to ještě
před tím, než majitel požádá
o výměnu průkazu. Při pochybnostech kontaktujte JC ČR - ing.
Plachou: e.mail: placha@dostihy.cz
či na tel.: 257 941 173.
3. Výměna se provádí na vyžádání
majitele koně. Požádat o výměnu průkazu může pouze registrovaný majitel
koně (záznam v průkazu je potvrzen
JC ČR). Není-li současný majitel
v průkazu zapsán, je nutno zároveň
provést změnu majitele prostřednictvím formuláře „ Hlášení změny “.
4. Je-li zaslán originál starého průkazu a jsou splněny všechny výše
uvedené náležitosti, jedná se
o výměnu, která je bezplatná.
Stránky s relevantními veterinárními
záznamy (jsou-li aktuální) budou vráceny zpět spolu s novým průkazem.
Majitel zajistí přepsání záznamů veterinářem do nového průkazu (jedná se
především o záznamy o očkováni
proti chřipce koní). Není-li originál starého průkazu k dispozici, je nutno
požádat o vydání duplikátu, které je
zpoplatněno. V tomto případě je též
nutno přiložit aktuální popis koně.
T. Krůta člen prezídia JC ČR

Prodáme oves, volný nebo pytlovaný.
Cena dohodou. Agros s.r.o. Farma Libuň, tel.: 493 591 124

Po halových soutěžích se v Poděbradech jezdci 3. dubna utkali na
otevřeném kolbišti. Soutěžilo se na opracovišti za tribunou, protože
kolbiště s přilehlou pískovpou jízdárnou bylo ještě nedávno vzhledem k rozvodněnému Labi zatopeno. Na snímku domácí jezdkyně
I. Kopecká - JUST A MELODY.
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Výsledky
Nová Amerika 26.-27. 3. -Z- (38) 1.
Gladišová - CHALMA (Gladiš Tour), -ZL(60) 1. Šoupal - LOPA (SK Olympia), -L*(38) 1. Štětina - ŠOTEK-S (Schneider
Plzeň), 2. Poláková - COMTSSA III (PolákSchaumann), 3. Jindra - KREACE (JK
Bierhanzel), stupň. obt. do 110 cm (27) 1.
Toth - DREAM (Belcredi), -L*- (35) 1. Šoupal
- C.C.CASH KENTAUR (SK Olympia), 2.
Tretera - CARNEWAL (Tretera), 3. Vrtná LAKORA (Toratex Ostrava), -S*- (27) 1.
Poláková - RAINBOW STAR (Polák Schaumann), 2. Šoupal - ČARAS, 3. Šoupal
- GRANNA ARGENTINA (SK Olympia), 4.
Gladišová - DIOR (Gladiš Tour), 5. Štětina JAME BOND S (JS Schneider).
Mělník 27.3. drezúra -Z 2- (18) 1.
Richterová - G.FERRÉ (Millennium), -L 0- (7)
1. Bělinová - AMPERE (Václav Kolín), 2.
Richterová - G.FERRÉ (Millennium), 3.
Tůmová - ROZÁRKA (JS Montar), dvouf.
sk. ZLPA (10) 1. Krátká - WANTON’S ANTHONY (JK Mělník), dvouf. sk. LPA (10) 1.
Krátká - WANTON’S ANTHONY, 2.
Krulichová - FÍK (obě JK Mělník), 3.
Jelínková - TOMÁŠEK (JS Tuřany).
Heroutice 27.3. -ZLPA- otevřená (8) 1.
Hažmuková - BACCARA Se.M (JS Bost B), LP- handicap (15) 1. Crnková - PAMELA 9
(JS Bost B), 2. Hažmuková - WISHIBO (JS

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

Bost B), 3. Tomaidesová - SANDY 1 (JK
Louňovice), -SPB- (9) 1. Tomaidesová SANDY 1 (JK Louňovice), 2. Hažmuková RINGO STAR 11 (JS Bost B), 3. Perníčková
- VIDAR (JK Heroutice), -Z- (25) 1. Adam ENRIQUE (JK Heroutice), - ZL- (20) 1.
Tošovská - SINDY (Stáj Moudrý), -L*- (6) 1.
Perníčková - CARDIFF (JK Heroutice), 2.
Mayer - MAMBA (JK Vspol Lučkovice), 3.
Němcová - NIKOLA 10 (Stáj Dani Zbožnice).
Mělník 2.-3.4. dvouf. sk. 100/100 (26) 1.
Rosická - ANGIE 1 (Cís. ostrov), dvouf. sk.
100/110 (21) 1 Kraicová - PAY DAY (JK
Mělník), dvouf. sk. 110/120 (21) 1. Kraicová
- ROZÁRKA, 2. Mestenhauserová - GRÉTA
7 (obě JK Mělník), 3. Tošovská - CITA 5
(Moudrý), dvouf. sk. LPA (6) 1. Krulichová -

NIGHT BOY LA BOHEME (JK Mělník),
dvouf. sk. 100/100 (15) 1. Adamů - OLIVER
TWIST (Moudrý), dvouf. sk. 100/110 (16) 1.
Rosická - CANTA (Cís. ostrov), dvouf. sk.
110/120 (11) 1. Tošovská - DIXON (Moudrý),
2. Chalupová - LEONARDO (Bost B), 3.
Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník), L*- (7) 1. Chalupová - LEONARDO (Bost B),
2. Kraicová - ROZÁRKA (JK Mělník), 3.
Rosická - EL ANGELO (JK Cís. ostrov),
dvouf. sk. LPA (16) 1. Šašková - KROK, 2.
Jelínková - TOMÁŠEK (JS Tuřany), 3.
Pažoudková - (Alfa Bakov), dvouf. sk. ZLPA
(19) 1. Bačkovská - MARLOW 1 (Všemily),
dvouf. sk. STPA (10) 1. Mestenhauserová COLIN (JK Mělník), 2. Žáčková - MAXIMO
COPILOT (Horse Academy Radimovice), 3.

Mestenhauserová - SABINA 3 (JK Mělník).
Stará Boleslav 2.-3.4. -ZL- (30) 1.
Holíková - FABIENNE 1 (Zbožnice), -L- (44)
1. Němcová - PRINCESS, 2. Holíková CARRERA (Zbožnice), 3. Jandourek - LICORI (Equest), -S- (21) 1. Jandourek - KENDY
Tiscali, 2. Jandourek - OLZA Tiscali
(Equest), 3. Opatrný - CADISO L (Opatrný
Hořovice).
Poděbrady 3.4. -Z- pro všechny jezdce
(33) 1. Vančura - HARMONIE 2 (JK Železnice), -ZL- pro všechny jezdce (48) 1. Ditl LAMBOUCO (ProChemie Trans s.r.o.), -Lpro všechny jezdce (22) 1. Klímová - KORÁL
(Sportovní stáj FCC), 2. Veselovská - DONA
9 (SS zámek Vilémov), 3. Ditl - AC QUENTA
(ProChemie Trans s.r.o.).

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
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