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Jezdecká ročenka 2005
vychází 20. ledna 2006.
Exkluzívní rozhovor
pro Ročenku 2005
poskytl kandidát
na prezidenta FEI

Freddy Serpieri

Roãenka je hotova
Vážení čtenáři, těší nás váš zájem o další edici Jezdecké ročenky a jsme rádi, že deváté
pokračování kroniky našeho českého jezdeckého života je hotovo. Nyní je v tiskárně
a distribuce bude zahájena s Jezdcem č. 2/2006.
Jezdecká ročenka má opět o několik stran více a naleznete v ní fotoreportáže ze soutěžení na více než 120 domácích i zahraničních kolbištích. Celkem k nim bylo použito přes
700 fotografií. Prozradíme také, že exkluzivní rozhovor Jezdecké ročenky 2005 se týká
budoucnosti FEI a poskytnul nám ho jeden z adeptů na funkci prezidenta FEI pan Freddy
Serpieri z Řecka. Vydržte tedy ještě 14 dní a za redakci již jen můžeme doufat, že se Vám
Jezdecká ročenka 2005 bude líbit.
Cyril Neumann

Galavečery se blíží
Humpolec
Své nejlepší jezdce a koně a Koně
a Jezdce roku se chystají slavnostně vyhlásit i Komise ČJF všestrannosti a spřežení
ve spolupráci s organizací Soutěže podkovy o.p.s. Stane se tak tradičně ve
Spolkovém domě v Humpolci a datum bylo
stanoveno na 4. února 2006. Začátek je
v 19.00 hodin, kdy se sejdou hlavní aktéři

večera na společném setkání. Hlavní program, tzn. samotné slavnostní ceremoniály, pak bude zahájen ve 20.00 hodin. Po
něm bude zábava pokračovat plesem.
V disciplínách všestrannost a spřežení je
již vše rozhodnuto a ocenění za rok 2005
jsou již známi.

Všestrannost
Komise všestrannosti opět vyhodnocuje
kategorie: nejlepší žák, junior, mladý jezdec, senior (Jezdec roku) a Kůň roku.
Nejlepším žákem roku 2005 se stala
Kristýna Hájková (Farma Pod Lipou).
Nejlepším juniorem Pavlína Pejřilová
(Hradecký jezdecký klub) a nejlepším mladým jezdcem Jana Grodlová (Glod
Čejov).
Na pozici Jezdce a Koně roku se od
posledně nic nezměnilo a obě kategorie
opět získává dvojice z Horse Academy
Radimovice Jaroslav Hatla a KYRENNEJENALLA’S BOY.
Dále komise všestrannosti ještě udělila
Cenu komise, kterou získal JO Šumperk
a Cenu za podporu všestrannosti udělila
Petrovi Přikrylovi.
Oceneni budou i dva nejlepší koně soutěží KMK. Mezi pětiletými se jím stal
DAMON (jezdec R. Dvořáková), majitel
Petr Přikryl a mezi šestiletými LADA 13
(jezdec G. Adamcová), majitel Jaroslav
Adamec.

Zlatá podkova

Foto J. Bělohlav
Jana Grodlová (FINLANDIA) bude
v Humpolci dekorována jako mladý jezdec
všestrannosti roku 2005

Společnost Soutěže podkovy má také
svá tradiční ocenění a jsou jimi cena pro
Osobnost ZP, cena za Propagaci ZP,
Podporu ZP a za Organizaci ZP. Dále pak
uvádí i dvě Osobnosti do Síně slávy, jednu
za sedlové soutěže a jednu za soutěže
spřežení.
Osobností roku 2005 se stala rozhodčí
(Pokračování na str. 2)

Před vánočními svátky byl poprvé veřejně představen oficiální mascot Světových
jezdeckých her v Cáchách (20. srpna - 3.
září), který se jmenuje Karli. Prezident
Aachen Laurensberger Rennverein e.V.
(ALRV), který je organizátorem letošních
Světových jezdeckých her pochválil figurku, která bude doprovázet kampaň pro
SJH po celém světě, jako velmi sympatickou a zářivě šťastnou.
Informace o letošních SJH v Cáchách
naleznete na www.aachen2006.com

Ve dnech 20.-22. ledna proběhne tradiční lipský jezdecký veletrh Partenr Pferd
2006, v rámci kterého bude uspořádáno
i další kolo západoevropské ligy Světového
poháru. Veškeré informace naleznete na
www.leipziger-messe.de, ale pro zájemce
o vstupenky musíme sdělit, že nedělní lístky na CSI-W Lipsko jsou již rozebrány.
Letošní Partner Pferd nabídne vedle rozsáhlého sportovního programu (FEI World
Cup Jumping, FEI World Cup Driving)
i večerní show, westernové turnaje a především ve dvou rozsáhlých výstavních
halách přehlídku jezdeckého zboží celého
světového trhu.

SPORT

REPORTÁŽE

Galavečery se blíží
(Pokračování ze str. 1)
Ilona Matoušková st. Cenu za propagaci
ZP získal časopis Jezdectví, ocenění za
podporu Zlaté podkovy pak Kraj Vysočina
a Cenu za nejlepší organizaci ZP Jana
Bambuchová (Samba Humpolec). Do
Síně slávy budou po 4. únoru 2006 patřit
i Pavel Mack (sedlové discipliny) a Josef
Nims (spřežení).

Foto J. Bělohlav
LADA 13 (G. Adamcová) bude v Humpolci
vyhodnocena jako nejlepší šestiletý kůň KMK

Spřežení
Komise spřežení dekoruje nejlepší trojice z Českých pohárů 2005. Předávány
budou i odznaky FEI a výkonnostní odznaky ČJF.

Pořadí v Českých pohárech 2005:
Jednospřeží:
1. Jan Exnar (JK ŠS Havlíčkův Brod
2. Tomáš Barták ml. (Favory Benice)
3. Petra Dušková (JK Robousy)
Dvojspřeží:
1. Jiří Nesvačil st. (Šinkvický Dvůr)
2. Jiří Nesvačil ml. (NH Kladruby n.L.)
3. Ladislav Jirgala (Hubička Telnice)
Čtyřspřeží:
1. Zdeněk Jirásek (JK Robousy)
2. Petr Vozáb (NH Kladruby n.L.)
3. Jiří Škodný (NH Slatiňany)
Pony:
1. Jiří Votoupal (Moravský Krumlov)
2. M. Pospíšilová (JK Agape Praskačka)
3. Jakub Prášek (JK Robousy)

Foto J. Bělohlav
Titul Osobnost roku udělili pořadatelé Zlaté
podkovy rozhodčí I. Matouškové st. (na
snímku ve společnosti hejtmana
Pardubického kraje M. Rabase při ZP
v Pardubicích)

Pro Zlatý odznak FEI si v Humpolci přijde Jiří Nesvačil st. a pro Bronzový
Ladislav Jirgala. Výkonnostní odznaky
ČJF budou předány L. Jirgalovi a
P. Vozábovi zlatý a J. Nesvačilovi ml.
stříbrný.
Pořadatelé zvou všechny příznivce soutěží všestrannosti a spřežení a vstupenky
lze objednat u Ladislava Vrátného na
tel.: 565 532 076.
Foto M. Kraus

J. Nesvačil st. zvítězil v Českém poháru dvojspřeží za rok 2005
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Redaktor časopisu Jezdectví a hlavní organizátor galavečeru Koně na Žofíně J. Malinovský
při svém startu na Mezinárodním mistrovství
Polska 2005 hipologických novinářů

Koně na Žofíně
Již potřetí se letos stane organizátorem
galavečera jezdeckého sportu v disciplínách drezura a skoky redakce časopisu
Jezdectví. Ten se uskuteční 11. března od
18 hodin opět v paláci Žofín na pražském
Slovanském ostrově. Oproti minulým ročníkům ho však čeká mnoho změn. Zeptali
jsme se proto na podrobnosti jednoho
z organizátorů večera Josefa Malinovského:
„Nejzásadnější změna bude ve způsobu
volby hlavních kategorií, tedy jezdce
a koně roku 2005. Vítěze vybere porota
z řad hipologických odborníků jako jsou
rozhodčí, trenéři a hipologičtí novináři.
Bude jich zhruba 75 a jejich jména vybraly
drezurní a skoková komise ČJF ve spolupráci s VV ČJF a redakcí Jezdectví. Třetina
z nich bude hlasovat pouze v drezuře, třetina pouze ve skocích a třetina porotců bude
moci hlasovat pro obě disciplíny.“
Jakým způsobem bude hlasování
probíhat?
„Každý porotce dostane v průběhu ledna
hlasovací lístek pro danou disciplínu, do
něhož uvede v každé ze tří kategorií pět
jmen s bodovým ohodnocením od pěti do
jednoho. Vítězem se stane ten, kdo získá
v celkovém součtu nejvíce bodů.“
Říkal jste tři kategorie, které to
budou?
„Tak jako v minulých letech se bude jednat o Jezdce roku, Koně roku a letos jsme
se rozhodli nově zařadit kategorii jezdců
roku do 21 let. Doposud totiž podobná
anketa pro mladé jezdce a juniory chyběla
a myslíme si, že i vznikající jezdecké naděje si zaslouží podobná ocenění.“
Jaké další ceny budou během slavnostního galavečera předávány?
„Předávací ceremoniál tradičně zahájí
kategorie sponzor a počin roku.
Samozřejmě nebude chybět vyhlášení
celoročního žebříčku jezdců Pohár
Jezdectví, jehož průběžné pořadí mohli
čtenáři sledovat v našem časopise. Tyto
výsledky budou jako jediné známé předem, konečné pořadí totiž uvedeme v únorovém čísle.

ZE ZAHRANIČÍ
Po loňském úspěchu nemůžeme opomenout veřejnou anketu s možností hlasování formou SMS. Aby se však lišila
od odborné ankety, čtenáři budou letos
volit tzv. jezdeckou hvězdu roku, což by
měl být jezdec nebo jezdkyně, pro něhož
byl uplynulý rok úspěšný díky výsledkům
dosaženým na důležitých drezurních, či
skokových závodech. Nemusí být dlouhodobě na vrcholu, stačí, když někde
výrazněji zazářil a oslovil tím hlasující
čtenáře.
Jelikož se však bude jednat o elektronické hlasování, jehož výsledky automaticky
generuje počítač, nominovali jsme v každé
disciplíně deset jezdců, kteří dostali přidělen speciální kód. Ten budou čtenáři zasílat
formou SMS.“
Podle čeho jste je vybírali?
„Přímé nominace získalo automaticky
prvních pět jezdců v průběžném pořadí
Poháru Jezdectví. Ti své kvalitní výsledky
prokazovali v průběhu celého roku. V druhé pětici jsou vybráni další potenciální
adepti na úspěch v této anketě, jenž si
vysloužili konkrétními výraznými úspěchy
od pořadatelů tzv. „divokou kartu“. Patří
mezi ně pro příklad oba seniorští mistři
republiky.“
Chystáte nějaké další novinky letošních Koní na Žofíně?
„Jelikož po oba roky převyšovala
poptávka po vstupenkách do hlavního
sálu nabídku a o místa v přísálí a na galerii nebyl tak výrazný zájem, další změna
se týká zasedacího pořádku. Díky částečnému koncertnímu uspořádání se
naprostá většina diváků vejde na hlavní
sál, odkud perfektně uvidí na předávací
ceremoniál. Po skončení oficiálního programu se tato část promění na prostorný
taneční parket a k sezení bude navíc kromě poloviny hlavního sálu sloužit celé přísálí a galerie.
Další výraznou změnou, která se bude
týkat návštěvníků galavečera, je skutečnost, že místo večeře bude nabízen na uvítání před začátkem tzv. „welcome drink“
formou sklenky sektu či něčeho nealkoholického. Navíc jistě potěší, že vstupenky
budou díky této skutečnosti levnější než
v předchozích letech.
Neposlední novinkou bude obsazení
moderátorského postu. Toho se letos
ujme, skokanům jistě dobře známý,
Miroslav Červený, kterého jsme mohli slyšet z reproduktorů nejen na CSIO****
Poděbrady a finále Českého skokového
poháru v Plzni, ale také na mnoha dalších
závodech s hudební režií Ludvíka
Jandourka. Aby však nebyl na vše sám,
pomůže mu moderátorka, muzikálová
herečka a zpěvačka v jedné osobě Tereza
Duchková. Je víc než jisté, že ta nezůstane
jen u moderování, ale zpestří slavnostní
program i svým zpěvem.
Kromě uvedených změn se můžete těšit
na bohatý společenský program, který
vyvrcholí volnou taneční zábavou. Věříme,
že si tento jedinečný večer ani nikdo ze
čtenářů Jezdce nenechá ujít.“
Na závěr tedy prozraďte, kde je možné si vstupenky objednat a kolik za ně
zájemci zaplatí?
Předprodej vstupenek začal již 11. ledna. Jejich ceny se pohybují již od 390,- do
450 korun na galerii a od 550,- do 650,korun na hlavním sále.
Podrobné informace a možnost objednání vstupenek naleznete na internetové
adrese www.jezdectvi.cz, kde jsou také
plánky zasedacího pořádku. Objednat si je
můžete na dobírku na e-mailové adrese:
galavecer@jezdectvi.cz, případně na
telefonních a faxových číslech 221 863 301,
221 863 306.

ZPRÁVY
Veřejná anketa o jezdeckou
hvězdu roku 2005
Jak hlasovat?
Nominovaní jezdci a jezdkyně dostali přidělen kód pro elektronické hlasování
z mobilních telefonů. Ten odešlete v požadovaném tvaru (JE mezera GALAVECER mezera KÓD) formou SMS na číslo 900 15 08,
které je jednotné pro všechny operátory.
Cena jedné této SMS je 8,- Kč včetně
DPH. Z každé SIM karty je možné zaslat
maximálně pět hlasů.
Poskytovatelem služby je EUROPRESS,
k. s., V. Huga 6, 150 00 Praha 5. Kontakt:
nebo infolinka: +420 257 323 251, cena
hovoru dle vašeho tarifu pro volání do pevné sítě. Hlasování probíhá od 29. prosince
2005 do 5. února 2006.
Pětadvacet hlasujících získá od redakce
Jezdectví některý ze zajímavých dárků,
z nichž se bude v pěti případech jednat
o pozvánku pro dvě osoby na samotný
galavečer.

Drezura
Přímé nominace
Štěpánka Koblížková
JE GALAVECER D01
Šárka Charvátová
JE GALAVECER D02
Fabrizio Sigismondi
JE GALAVECER D03
Hana Jeřábková
JE GALAVECER D04
Alena Zeusová
JE GALAVECER D05

Divoké karty
Alexander Onoprienko
JE GALAVECER D06
Člen stříbrného družstva na MČR, účast
v Grand Prix na CDI*** v Mariánských
Lázních, kvalitní výkony na CDI*** Brno.
Libuše Půlpánová
JE GALAVECER D07
Mistryně republiky mladých jezdců, kvalitní výkony na CDI*** Brno a CDI***
Mariánské Lázně.
Daniel Komenda
JE GALAVECER D08
Mistr ČR seniorů v Mariánských
Lázních.
Tereza Hábová
JE GALAVECER D09
První v na FEI Dressage Challenge
v testu A, druhá na MČR mladých jezdců,
pátá ve své kategorii na CDI***
v Mariánských Lázních.
Hana Pelikánová
JE GALAVECER D10
Vítězka Prix St. Georgs na FEI
Dressage Challenge testu, úspěšný start
na MČR seniorů.

Skoky
Přímé nominace
Jednou z nominovaných na titul Jezdecká
hvězda roku v kategorii skoky je V. Macánová

Aleš Opatrný
JE GALAVECER S01
Zdeněk Žíla
JE GALAVECER S02
Zuzana Zelinková
JE GALAVECER S03
Jaroslav Jindra
JE GALAVECER S04
Jiří Papoušek
JE GALAVECER S05

Divoké karty
Veronika Macánová
JE GALAVECER S06
Účastnice ME mladých jezdců, výborné
výsledky na CSIO**** Poděbrady.
Robert Chelberg
JE GALAVECER S07
Kvalitní výkony na CSIO**** Poděbrady
a na zahraničních kolbištích.
Lucie Poláková
JE GALAVECER S08
Mistryně ČR seniorů, historicky první
žena ve finále ČSP, výborné výsledky na
CSIO**** Poděbrady.

Foto P. Loudová
Novou tváří, která v roce 2005 zazářila na
české drezúrní scéně, je T. Hábová (LIBRA 8)
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Ivo Přibyl
JE GALAVECER S09
Stabilně dobré výkony v kvalifikačních
kolech seriálu ČSP a vítěz finále ČSP v Plzni.
Sergej Motygin
JE GALAVECER S10
Mistr ČR seniorů v Karlových Varech.

ZAJÍMAVOSTI

Rok 2006
není volební
V posledním čísle 2005 jsme se dopustili
jednoho omylu. V úvodu čísla jsme při
výčtu očekávaných událostí roku 2006
omylem uvedli, že tento rok bude volebním
rokem ČJF. Jak nám bylo následně vysvětleno přímo prezidentem ČJF Jar.
Pecháčkem není to tak. K posunu došlo
tím, že po intervencích při Konferencích
ČJF se začaly Konference pořádat až po
účetním uzavření uplynulého roku a termín
pořádání Konference ČJF byl přesunut
z pozdního podzimu na jaro. Tím se stalo,
že jedno volební období bylo o půl roku prodlouženo a tak volební Konference nebude
v roce 2006, ale až na jaře roku 2007.
Na informace o předvolebním boji si tak
budou muset čeští jezdci i čtenáři Jezdce
ještě jeden rok počkat.

Ach, ta pravidla
Konec roku je příležitostí k rekapitulaci
událostí, uplynulého roku. Jednou ze zajímavostí sportovního světa roku 2005 byly
i dvě týmové bronzové medaile na evropském šampionátu v drezúře. K této situaci
se ve své poznámce vrací M. Svozil.
O tom, že málo očekávané výsledky, či
lépe řečeno, téměř neočekávané výsledky
soutěží, dokáží někdy zamotat hlavu organizátorům i rozhodčím jezdeckých soutěží,
a nejen našim, svědčí i událost loňského
roku. Takovou situací byl shodný výsledek
soutěže družstev ME 2005 v drezúře konaného v německém Hagenu.
Jak ve svém referátu o ME v drezúře
informoval zpravodaj Jezdec č. 16/2005,
shodného výsledku na třetím místě dosáhla družstva Španělska a Švédska.
Bronzové medaile získali původně pouze
jezdci Španělska, a to na základě paragrafu pravidel, že v případě bodové shody,
rozhoduje o pořadí výsledek třetího jezdce. Nikdo si přitom nepamatoval, že by
toto letité ustanovení bylo v praxi někdy
uplatněno. Sami Španělé, a nejen oni,
však cítili, že by je takto získané medaile
příliš netěšily a na protest proti tomuto pravidlu odmítli medaile převzít, pokud je
neobdrží i tým Švédska. Po dohodě pořadatelů s generálním sekretářem FEI tak
nakonec byla medailemi dekorována obě
družstva.
Většině aktérů jezdeckých soutěží se
skutečně rozhodnutí na základě takového
pravidla jeví v rozporu s postuláty logického uvažování. Představme si například, že
by v plavecké štafetě na 4 x 100 m polohový závod rozhodoval, při shodném výsledném čase více štafet, o konečném pořadí
třeba čas plavce na prsařském úseku.
Při pátrání historií jezdeckého sportu
jsem však narazil na skutečnost, že toto
problematické pravidlo, či jeho stejně
nesmyslná obdoba, již byla v praxi přeci
jen uplatněna, a to dokonce na olympijských hrách. Stalo se tak na hrách XVI.
olympiády v Melbourne v roce 1956. Kvůli
velmi přísným karanténním zákonům
v Austrálii se tehdy konaly jezdecké soutěže ve švédském Stockholmu.
Zlato v drezúrní soutěži družstev získali
tehdy domácí Švédové. Za nimi však skončila se shodným ziskem 2346 bodů družstva Německa a Švýcarska. O stříbrné
medaili pro Německo rozhodlo, na OH
1956, lepší umístění L. Linsehoff v soutěži
jednotlivců (3. místo), když nejlépe umístěným Švýcarem byl G. Trachsel, který
skončil jako šestý. V roce 1956 však byla
autorita pravidel méně zpochybňována

TERMÍNY
a švýcarské družstvo se s nesmyslným
verdiktem spokojilo. Podle úvah roku 2005
však i toto rozhodnutí postrádalo veškerou
logiku a v roce 1956 měly být uděleny dvě
sady stříbrných medailí. Zpětný precedens
však neexistuje a tak jen doufejme, že
nová mezinárodní pravidla, či jejich dodatek, již tento anachronismus odstraní.

Foto J. Beranová

Světový pohár
pokračoval
v Mechelenu
Další sedmé kolo západoevropské ligy
Světového poháru proběhlo tradičně při
vánočním turnaji ve dnech 26.-30. prosince
v belgickém Mechelenu.
Turnaj v Mechelenu měl na programu nejen
skokové soutěže, ale konalo se zde i další
kolo halové turnaje SP čtyřspřeží a sešli se
zde i nejlepší světoví drezúrní jezdci.
V kvalifikaci na skokový Světový pohár
startovalo v úterý 28. prosince 37 dvojic
a po rozeskakování 18 koní zvítězil T.
Hassmann na MEURER’S LE PATRON.
V samotné kvalifikaci SP Land Rover GP
Vlaanderen se rozeskakovalo osm koní
a vítězství putovalo také do SRN zásluhou
P.-L.
Aufrecht
na
HOFGUT
LIEDERBACH’S ABRISCA, která porazila
o více než 5 s Švýcara P. Schwizer na
UNIQUE X.
Po sedmi kolech je pořadí na postupových místech do finále v Kuala Lumpur
(26.-30. dubna): 1. Beat Mandli - 56, 2.
Marcus Ehning - 48, 3. Gerco Schroder47, 4. Robert Smith - 46, 5. Nick Skelton 34, 6. Alois Pollmann-Schweckhorst,
Heinrich-Hermann Engemann - 32, 8. Juan
Carlos Garcia, Meredith MichaelsBeerbaum - 28., 10. Piet Raymakers- 26,
11. Harrie Smolders, Pia Luise Aufrecht 25, 13. Thomas Velin - 23, 14. Linnea
Ericsson- 22, 15. Jean-Marc Nicolas- 21,
16. Albert Zoer, Eric van der Vleuten,
Thomas Fruhmann, Steve Guerdat - 20,
20. Franke Sloothaak, Jessica Kurten, Wim
Schroder, Patrick McEntee - 19.

Z. Zelinková při svém loňském startu při
CSIO Linz

Zuzana v Německu
natrvalo?
Jak nám oznámili zástupci stáje JK
Tarpan Odolena Voda na počátku roku
2006 byla po vzájemné dohodě ukončena
spolupráce JK Tarpan s dlouholetou jezdkyní v Odolena Vodě Zuzanou Zelinkovou.
Naše jezdkyně číslo jedna využila nabídky
práce ve stáji Tjarka Rijkense v SRN a přijala trvalé angažmá v této obchodní stáji.
I když nás mrzí, že Z. Zelinkovou přestaneme, alespoň v nejbližších měsících, vídat
na domácích kolbištích, přejme ji v SRN
hodně úspěchů. Stáji v Odolena Vodě pak
rychlý zisk náhrady, abychom se i nadále
setkávali alespoň s koňmi jako je LA MANCHE, VOLONTER či CHABLIS všichni
pochopitelně s oním tarpanovským -T-.

Čtyřspřeží a drezúra
O body halového SP čtyřspřeží bojovalo
sedm spřežení a z vítězství v Mechelen se
radoval Švýcar E. Ulrich před
I. Chardonem (NED) a J. Dobrovitz (HUN).
A do třetice další body SP se v Belgii
rozdělovaly i mezi drezúristy. V závěrečném GP Kür se utkalo 15 kvalifikovaných
dvojic a při neúčasti německých jezdců
odvezli hned čtyři první místa Holanďané.
S přehledem vyhrála Anky van Grunsven
na KELTEC SALINERO před další holandskou dvojicí E. Gal s SUCURICOR LINGH.
Následovali I. Schellekens - Bartels (SUNRISE) a L. van Lieren (HEXAGON’S OLLRIGHT) a teprve pátou příčku získal
Belgičan J. Devroe na PAGANINI.
Podrobnosti o všech soutěžích Světového poháru naleznete na
www.feiworldcup.org.

Viděli jsme KRISE
Při středeční mechelenské soutěži hřebců do 145 cm, jsme po několika měsících
opět zaznamenali vystoupení u nás ještě
nedávno nejpopulárnějšího koně, který
nyní působí v holandské stáji Pieta
Raymakerse pod jménem VAN SCHIJNDEL’S KRIS. Kris absolvoval soutěž s jedním shozením a s nejlepším časem se
umístil na 9. místě za rozeskakujícími se
osmi hřebci.
Podrobnosti o celém turnaji v Mechelen
naleznete na www.jumping-mechelen.com
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A. Opatrný a KRIS při svém evropském
triumfu v roce 2000

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

o základní veterinární problematice, kterou by měl znát každý majitel koně, aktivní jezdec
či ošetřovatel. Kromě teorie je
součástí semináře praktický
nácvik s koňmi. Podrobné
informace a přihlášky na
www.heroutice.cz, nebo na
tel.: 604 232 834.
Těsně před Vánocemi 2005
vydala společnost Dance and
Jump další firemní katalog.
Požádali jsme se majitelku
obchodního domu Dance and
Jump Renatu Tomanovou, aby
nám o novém katalogu, který
se od katalogů jiných firem
výrazně liší, řekla několik slov:
„Rozhodli jsme se zvolit formu image katalogu, kdy představíme našim zákazníkům kompletní škálu zboží
a služeb, které náš obchodní
dům poskytuje. Při objemu
zboží a množství výrobků,
nemůžeme a také nechceme
volit formu katalogu produktového. Není v našich silách zaručit, že zboží, které
nafotíme do katalogu v lednu,
budeme mít v prodeji ještě
v březnu či dubnu. Uváděli
bychom tak naše zákazníky
v omyl. Vzhledem k tomu, že
nakupujeme stále nejnovější
kolekce všech značek a nové
zboží nám chodí každý týden,
museli bychom produktový katalog aktualizovat nejméně každý měsíc.“

Veterinární
Heroutice
JK Heroutice pořádá opět
výukový seminář „Veterinární
minimum u koní“ s MVDr.
Dominikou Švehlovou v termínu 28.-29. ledna 2006.
Lektorka bude přednášet

v Praze - hlavní nádraží
(magistrála) a po dohodě i
na kterékoliv benzinové pumpě
na dálnici směr Plzeň Rozvadov.
Cena kalkulovaná na
3/4 obsazení autobusu je
800,- Kč. Ta se může při plném
obsazení snížit až na 500,- Kč.
Platba je možná v hotovosti
(současně s přihláškou p.
Krčmář 602 249 031, kancelář
CK Cukrovarská ul., Mělník)
nebo převodem na účet
000000-0666781173/0800
(vyúčtování proběhne během
zájezdu).Doprava luxusním
autobusem zahraniční výroby.
Podrobnosti na
www.sueddeutsche-hengsttage.de
Informace a přihlášky: V. Mestenhauser, tel.: 777 234 448

Hobby na Trojáku
JS Císařský ostrov pořádá
v průběhu ledna a února (14.1.,
20.1., 28.1., 11.2. 25.2.) seriál
hobby závodů. Akce budou
začínat mezi 10.00 a 11.00 prezentací, samotné soutěže
budou zahajovány po 11.00
hodině. Parkury budou 30, 60,
70 a 90 cm, popř. po dohodě
s účastníky. Startovné je 150,Kč, případné ustájení 300,- Kč.
Podrobnosti a přihlášky na:
IN-EXPO GROUP s.r.o.,
Zlatnická 6, 111 21 Praha 1
nebo na tel.: 221 877 254, 606
690 166, či e-mail:
info@in-expo-group.cz

Ve věku nedožitých 80. let
zemřel v Kolíně 1. ledna
2006 pan Blažej Pospíšil.
Pan B. Pospíšil byl československým reprezentantem ve
skákání a patřil k zakladatelům moderního jezdectví
v Kolíně. Kolínští jezdci
a přátelé se s ním rozloučili
5. ledna.

Dny hřebců
v Mnichově
V olympijském areálu
v Mnichově - Riem proběhnou
ve dnech 19.-21. ledna Dny
hřebců jižního Německa
(Süddeutsche Hengsttage
2006). V rámci třídenní plemenné výstavy bude představeno 70 mladých hřebců
a předvedeno přes 600 adeptů
na plemeníka.
Český svaz chovatelů koní
Mělník pořádá 20. ledna zájezd
na tuto akci.
Odjezd je plánován na
2.45 hod. ráno z Mělníka od
budovy České spořitelny
(naproti Okresnímu soudu)
a možné bude přistoupit

Inzerce
● 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.
● Jezdecký areál Všemily přijme ošetřovatele (ošetřovatelsku). Bližší informace na tel. 606 439 514.
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Vzpomínka
na Š. Čulena
Ani vánoční svátky nebyly
ušetřeny smutných zpráv.
Takovou byla i informace o úmrtí
Štefana Čulena, který zemřel
25. prosince v Bratislavě ve věku
83 let. Š. Čulena si pamatují především pamětníci začátků československého voltižního jezdectví, u jehož zrodu stál. Š. Čulen
byl v sedmdesátých letech nejen
autorem prvních československých pravidel, ale významně
trenérsky pomáhal i v českých
zemích. V roce 1988 zajistil
i naši první účast na MS
v Rakouském Ebreichsdorfu.
Pohřeb Š. Čulena se konal
30. prosince.
-han-

Nabízím výrobu

JK Stáj 3K

venkovních
a vnitřních boxů,
okna, vrata, žlaby,
přístřešky,
parkurové překážky,
kotce pro psy atd.

Přední Lhota
u Poděbrad

Pronájem
turnajových boxů.

Tel: 728 162 407

nabízí volné kapacity
k ustájení koní. K dispozici krytá hala, otevřená
jízdárna, vyjížďky do
terénu, možnost tréninku.

Info na tel.:
325 613 948
603 513 076

Prodám několik mladých sportovních koní
po hřebcích Aldan a Buenos z matek prověřených ve sportu, věk 3-6 let, po výkonnostních zkouškách, zatím výkonnost max. ZL, velká perspektiva. Případně možná výměna
za koně vhodné pro juniorský sport (skokové i drezurní).

Tel.: 604 232 834

Stáj Tarpan nabízí ustájení koní
v Odolene Vodě
cena 5 000,– + DPH
– v ceně je ustájení, krmení ovsem
a senem 3x denně
– celodenní péče o koně
– používání venkovní i kryté jízdárny
včetně překážkového materiálu
– používání sedlovny, umývárny
k dispozici lonžovací kruh
– noční hlídač
– po dohodě je možnost používání
kolotoče a krmiva zn. HAVENS
kontakt: 602 368 243
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