XIV. roãník

ãíslo 21

27. 10. - 9. 11. 2006

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz

V‰estrannost doma i v cizinû
CIC*/**/*** Nichelino
Dvě mezinárodní střetnutí absolvovala
česká reprezentace ve všestrannosti. Ve
dnech 13.-15. října se v italském Nichelinu
konaly soutěže úrovně CIC* až CIC***.
V úrovni jedné hvězdy jsme měli na startu
A. Hnědou s CILONA HB-NARS, která
však nedokončila úsek D terénní zkoušky.
Ve dvou hvězdách startoval za naše barvy V. Hořica na RUBID a P. Veselovský
s MONARCHA. V. Hořica skončil mezi 49
startujícími po 49. místě v drezúře, 14.
v terénu a bezchybném parkuru na 28. příčce. P. Veselovský dokončil drezúru na 42.
místě, cros na 43. a parkur na 17. místě.
Celkově pak jeho výkon stačil na 42. příčku.

Mondial Le Lion d’Angers
Napjatě jsme také čekali na výkony
našich militaristů při chovatelském šampionátu 6. a 7.letých koní ve francouzském Le
Lion d’Angers. V letošním roce jsme měli

ve Francii tři zástupce. Mezi šestiletými
(CCI*) to byli P. Sukdolák na GOLDWIN
a R. Dvořáková s DAMON, mezi sedmiletými (CCI**) pak P. Myška a FLUT. Vedoucím našeho týmu a současně veterinárním
lékařem byl P. Přikryl.
Šestiletých bylo na startu 62. Po drezúrní zkoušce byla R. Dvořáková a DAMON
na 49. místě, P. Sukdolák a GOLDWIN
skončili 54.
V terénu inkasoval P. Sukdolák jen 14,8
bodu za překročení času, ale tato dvojice
nakonec ze soutěže pro zranění koně před
parkurem odstoupila.
V terénu si skutečně velmi dobře vedla
R. Dvořáková. DAMON podal 7. nejlepší
výkon a po úplné nule poskočil na průběžné 37. místo. Bohužel těžký parkur znamenal pro dvojici čtyři chyby. I tak však naše
jezdkyně ještě o další dvě příčky postoupila
a celkově obsadila 35. místo.
P. Myška na FLUT startoval v konkuren-

Foto: P. Přikryl
R. Dvořáková - DAMON a P. Myška FLUT, dva z trojice reprezentantů na chovatelském šampionátu ve všestrannosti
v Le Lion d’Angers
ci 59 dvojic v soutěži CCI**. Po drezúře
figuroval na velmi slušném 29. místě. 10 tr.
bodů za čas v terénu znamenalo sestup na
34. příčku a bohužel i P. Myška se nevyhnul čtyřem chybám na parkuru, které
nakonec znamenaly celkovou 38. pozici.
Podrobnosti o šampionátu v Le Lion
d’Angers naleznete na:
www.mondialdulion.com

Pardubice uprostřed týdne

I když na stránkách Jezdce příliš dostihy nesledujeme, Velká pardubická je pochopitelně
v centru zájmu všech příznivců koní. Letošní ročník byl navíc zajímavý i tím, že se na startu
objevil 10 letý KLIP, ze stáje Amír Rudná p. Pradědem, kterého jsme v uplynulých sezónách vídali, v sedle s N. Knopovou (tr. M. Theimer), na startech soutěží všestrannosti. KLIP
startoval za svého nového majitele - hřebčín Albertovec, ale i nadále zůstává v péči střediska Jezdecké školy Amír v Rudné. Po celý dostih si KLIP vedl dobře a přes drobnou kolizi na
„Velké vodě“ doběhl na velmi pěkném 5. místě. Gratulujeme!

Pardubičtí pořadatelé se letos rozhodli
zakončit sezónu závody netradičně zasazenými do všedních dnů. V úterý a středu
24.-25. října se na závodišti soutěžilo v
úrovních -ZK- pony, koní a tato úroveň byla
určena i jako veřejný trénik a v otevřeném
-Z-, které mělo navíc i oddělení pro jezdce
nad 40 let. Pořadatelé se v názvu inspirovali opavským označením skokové soutěže
pro dříve narozené Prostata Cup. Starších
jezdců dorazilo do Pardubic osm a celkově
startovalo téměř 50 koní. Na výsledky soutěží si však musíme počkat do příště.
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REPORTÁŽE

Wiener Neustadt pro mladé
Halové CSI**-J/Y/P určené juniorům,
mladým jezdcům a dětským jezdcům na
pony se konalo ve dnech 19.-21. října
v rakouském Wiener Neustadt. Mohutná
česká výprava 13 jezdců s 22 koňmi vedená B. Starnovským nastoupila v konkurenci
jezdců a koní dalších osmi států Evropy.
Za ČR soutěžili mezi pony M. Hažmuková a E.T. LORICUS, mezi juniory pak
N. Crnková (YELLOW MAN, LA CABANA),
F. Doležal (LOGO, ROCKINA, ORIOLA),
L. Vondráčková (NELSON), K. Štochlová
(TUNIKA), J. Perníčková (CARDIFF, HEIDI), K. Mestenhauserová (QUEREN, PAY
DAY) a M. Šoupalová (C.C.CASH,
ČARAS). Za mladé jezdce nastoupili: K.
Kopišová (LUSY), K. Stružinská (LIPKA
UNIREN), R. Hofmeisterová (CALVADOS,
PASOBELO), N. Bielíková (ATYŠ, ALF)
a K. Bardonová (VIKOMT, PIA DORA).
Rozpis připravil tři okruhy soutěží. Pony
měli připraveny kvalifikace 115 cm a
120 cm s finále 125 cm, junioři kvalifikace
do 130 cm a finále 135 cm a mladí jezdci
pak kvalifikace do 140 cm a finále 145 cm.
V sobotu se pak konala i soutěž družstev
(2 x 135 cm), kde mohli v družstvu startovat junioři a maximálně dva mladí jezdci.
Zahajovací pátek byl pro naše jezdce
především seznámením s prostředím jezdecké haly a také určitou vnitrotýmovou
kvalifikací pro sobotní soutěž národních
družstev. Na základě pátečních výsledků
pak B. Starnovský sestavil tým ČR 1 ve

složení K. Bardonová - VIKOMT, N. Bielíková - ATYŠ, J. Perníčková - CARDIFF
a N. Crnková - YELLOW MAN. Tým ČR 2
pak tvořili: F. Doležal - LOGO, L. Vondráčková - NELSON, K. Štochlová - TUNIKA
a R. Hofmeisterová - PASOBELO.
Velmi dobře si v soutěži vedl první tým,
který se součtem 12 bodů obsadil mezi
25 celky 8. místo a jen o jedinou chybu mu
unikl postup do druhého kola. O tento
výsledek se zasloužila především bezchybná J. Perníčková a N. Bielíková s jediným
shozením. N. Crnková absolvovala s
8 body, K. Bardonová s 12.
Náš druhý tým nasbíral 36 bodů, když
F. Doležal a R. Hofmeisterová dokončili
s 16 body, L. Vondráčková s 12 a
K. Štochlová s 8 body.
V sobotu jsme ještě v soutěži do 140 cm
získali zásluhou K. Bardonové na PIA
DORA 6. místo za výkon 4 body.
Neděli zahájila soutěž do 130 cm pro
dvojice, které se buď nekvalifikovaly či se
rozhodly nestartovat v žádné z finálových
vyvrcholeních. Zde mezi 60 dvojicemi zvítězila N. Bielíková na ATYŠ. Bezchybně
absolvovala také K. Kopišová a LUSY.
V juniorské Velké ceně si dobře vedli
K. Štochlová (TUNIKA) a J. Perníčková
(CARDIFF), které zvládly náročný kurs s
8 body. Mezi našimi mladými jezdci byla ve
finále nejlepší K. Bardonová na PIA DORA
také s osmi a slušný výkon předvedla na
obtížném parkuru i N. Bielíková se 12 body.

Prostata Cup v Opavě
V Opavě Kateřinkách proběhl 15. října
osmý ročník Prostata Cup, jehož duchovním otcem je Zdeněk Babor. Chladné
počasí přivítalo na kolbišti účastníky čtyř
soutěžních družstev, bývalých jezdců. Každé dostalo přiléhavý název pro start ve
dvoukolové skokové soutěží a závěrečné
soutěži mini-maxi.
Zvítězilo družstvo prostatiku juniorů ve
složení M. Škapa - TOPAS, P. Břenek FARAD (oba Cento Bruzovice), M. Theimer - LATERÁN (JK Amír) a P. Jarnot -

ORNELA (Deštné), druhé skončilo družstvo starých prostatiků K. Růžička - MIHÁR
(Rufa Vel.Němčice), Z. Babor - ARWEN
(Beskyd Nábytek), V. Hruška - DASTELA
(Opava Kateřinky), J. Kincl st. - NEXT
H (Horymas Horní Město) a třetí prostatici
čekatelé M. Smékal - PORT 1, R. Radovský - KEVIN-L (oba JK Liboš), I. Novák DELLI (JK Lazce), K. Widrman - TWILINGT FANKSY (Topolany). V závěrečné
soutěži mini-maxi zvítězila dvojice R.
Radovský na KEVIN-L (JK Liboš).
-jge-

CSN Linz
Hala v Linzi Ebelsbergu byla ve dnech
20.-22. října dějištěm národních závodů
CSN, kterých se zúčastnili i čeští jezdci:
M. Severa (ATOM PMax, CANON PMax),
S. Motygin (ERUDIT, WHISPERER),
L. Jandourek (WELLTAL, KLEOPATRA,
CHRISTOFER) a T. Tesárek (ANNIE).
Soutěžilo se v úrovních 110 - 130 cm a
dobře si vedl L. Jandourek, který jednou
zvítězil na CHRISTOFER (110) a dvakrát
byl druhý s WELLTAL (120). V soutěži do
130 cm se pak umístil T. Tesárek a ANNIE
na 6. místě.
Do haly v Linzi se nyní chystají i čeští
reprezentanti v čele s A. Opatrným k CSI**,
které se zde koná 3.-5. listopadu.

CSI** Salzburg
V termínu 12. - 15. října se v Salzburgu
konalo CSI** pod názvem Amadeus Horse
Indoors. Z České republiky se do Rakouska
vypravili A. Opatrný s koňmi FARADAY
a CARTOUCHE, Václav Studnička s ARIEM
a FACTOR, Jan Studnička s L`AVENIR,
V. Doleželová se SIR BENTO a R. Chelberg
s BEACH GIRL, ADLON a LORDANUS.
V Salzburgu se sešla velmi dobrá konkurence. Určitou senzací byl start i teprve 12
letého syna švýcarského top jezdce W. Melligera Kevina Melligera, který s koňmi KASSABLANCA a CALIFORNIA XI získal i jedno
2. a dvě 4. místa.
Ve čtvrtek zahajovala Amateur Tour na
výšce 125 cm, ve které jsme po čistých jízdách bratrů Studničkových získali 13. a 14.
místo. Druhou soutěží bylo první kolo Kleine
Tour (130 cm). K této soutěži nastoupilo 107
dvojic a diváci viděli 65 bezchybných parkurů. Nejrychlejší ze všech byl k naší radosti
A. Opatrný na FARADAY, který tak zvítězil
před Švýcary P. Schwizerem (SARINO) a
W. Melligerem (VEDETTE VON COBESHOVE).
Dočkali se i domácí příznivci, když v prvé
kvalifikaci na Grand Prix zvítězil miláček publika nestárnoucí Hugo Simon (64) s LA LOI II.
V pátek zahajovala Kleine tour na 135 cm,
kterou znovu ovládl Aleš Opatrný a Faraday.
Po ní nasledovala Amateur Tour znovu na
125 cm, kde Jan Studnička s L`AVENIR získal 7. místo a Václav Studnička na FACTOR
11. místo. Sobota začínala finále Amater
Tour (130 cm + rozeskakovaní). Po napínavém rozeskakovaní, do kterého se probojovali bratři Studničkovi se všemi koňmi, získal
Jan 4. místo a Václav 10. a 11. V další soutěží, kvalifikaci Grand Prix Tour jsme získali
zásluhou Aleše Opatrného a CARTOUCHE
2. místo. V neděli pak bylo naším jediným
umístěním 11. místo ve finále Kleine Tour
(140 cm) pro A. Opatrného a FARADAY.
Z vítězství ve Velké ceně se nakonec radoval
T. Frühmann na THE SIXTH SENSE.
Podrobnosti naleznete na:
www.amadeushorseindoors.at

Chovatelský den
VFU Brno ŠZP Nový Jičín zve všechny
příznivce na Chovatelský den spojený
s nabídkou koní, který se koná 4. listopadu
od 11.00 hod. ve středisku Nový Jičín - Žilina.

Seminář v Brně a NH

Foto: J. Gebauer
Vítězné družstvo prostatiků juniorů: (zleva) M. Theimer, P. Jarnot, M. Škapa, P. Břenek
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ASCHK ČR, Mendelova univerzita
v Brně a NH Kladruby n.L. pořádají ve
dnech 16.-17. listopadu v Brně (16.11.)
a Kladrubech (17.11.) seminář na téma
Chov a šlechtění koní v současných
ekonomických podmínkách. Přihlášky do
6. 11. na jiskrova@mendelu.cz či na
adr.: MZLU Brno, ústav chovu a šlechtění
zvířat, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

ZE ZAHRANIČÍ

FEI World Cup
Oslo
První kolo z třináctidílného seriálu západoevropské ligy, hostilo hlavní město Norska.
Zajímavý kurz norského designera Andrease Haskjolda, sestavený z třinácti překážek
a šestnácti skoků, přece jen zohledňoval
začátek halové sezóny a bez chyby ho překonalo 12 jezdců.
V rozeskakování zvítězil německý mistr
Rene Tebbel na 9letém hř. TEAM HARMONY COUPE DE COEUR (Calido I), když o
9 setin vteřiny překonal nizozemského matadora Piet Reymakerse na 11letém VAN
SCHIJNDEL’S CURTIS (Coriano). Třetí příčku obsadil Belgičan Ludo Philippaerts na
8leté VICI VANT PLUTONIA HOF (Nabab de
Reve), čtvrtý skončil Leopold van Asten
(NED) na VDL GROEP FLECHE ROUGE
(Papilon Rouge). Pátá byla nástupkyně za
Jos Lansinka v hřebčíně Zangersheide,
20letá Judy-Ann Melchior (BEL) na malém,
10letém hř. LEVISTO Z (Leandro). Šestý pak
Beat Mändli (SUI) s 10letým valachem PRINCIPAL (Prinz Oldenburg).
„Mám dnes velkou radost ze svého koně“
řekl po rozeskakování Rene Tebbel „bylo tu
několik možností jak si zkrátit dráhu, ale jednu
kterou jsem plánoval jsem minul a tak jsem si
vůbec nebyl jist, jestli mohu vyhrát. Taky ho
obvykle jezdím opatrněji a nechci po něm aby
šel tak rychle, nevěděl jak to vezme. Ale vypadal, že je to snadné i když jsme byli rychlí.“
Páteční kvalifikaci získal pro sebe Brazilec
Bernardo Alves na TOPIC VAN’T VOOHOF,
druhý byl Daniel Etter(SUI) na PEU A PEU,
třetí Sergio Alvares Moya(ESP) na LE REVE
DE NABAB.
Podrobnosti jsou na www.horseshow.no
Václav Dvořák

Helsinky
O týden později se celá elitní skoková společnost přesunula do Finska a druhou
zastávkou západoevropské ligy byla Hartwall
Arena v Helsinkách. Parkury v Helsinkách
stavěl Fin Aki Yllane, který asistoval Brazilci
Guilherme Jorge. Ten bude v dubnu 2007
stavět i finále v Las Vegas. Po rozeskakování
17 dvojic zvítězil ve druhé kvalifikaci západoevropské ligy Světového poháru Švýcar Beat
Mändli na IDEO DU THOT a téměř o vteřinu
překonal holandského jezdce G. Schrödera
s Eurocommerce MILANO. Třetí skončila
20.letá Ellen Witaker z Velké Británie - neteř
populárních bratů Michaela a Johna Whitekerových. Vítěz z Osla R. Tebbel skončil na
HARMONY COUPE DE COEUR na 10. místě, když měl sice druhý nejrychlejší čas, ale
jednu chybu. Ve vedení ligy je momentálně
B. Mändli s 31 body před R. Tebbelem s
27 body. Do Las Vegas je však ještě daleko.
Další kolo ligy se koná 10. - 12. listopadu
v italské Veroně v rámci výstavy Fieracavalli.
Foto Otto Runge

ZPRÁVY

K blížícím se volbám VV ČJF
V nedávné době jsem požádal časopis
Jezdec o zveřejnění mojí abdikace na funkci víceprezidenta ČFJ pro ekonomiku, která
byla mojí reakcí na nevybíravý a nepodložený útok dr. ing. Staňka na dle jeho názoru
diletantské vedení ekonomického úseku
ČJF (viz Jezdec č. 15/2006). Výroky dr. ing.
Staňka jsem považoval i za zcela neopodstatněné napadení mých odborných znalostí a zkušeností, které jsem doposud zcela
nezištně poskytoval ve prospěch činnosti
České jezdecké federace.
I když si velice vážím důvěry všech delegátů volební konference z května 2003, kdy
jsem byl jejich převážnou většinou hlasů
zvolen do uvedené funkce ve vedení ČJF,
nemohl jsem na citovaný postup dr. ing.
Staňka reagovat jiným způsobem, protože
nepatřím k těm členům ČJF, kteří usilují za
každou cenu o získání vedoucích funkcí ve
vedení ČJF. Snažil jsem se svojí odbornou
prací na ekonomickém úseku ČJF přispět
ke zkvalitňování naší společné práce. A že
to nebyla práce jednoduchá, o tom svědčila
řada jednání na VV ČJF a Radě ČJF především při projednávání a schvalování rozpočtů ČJF. Jsem však přesvědčen o tom, že
společně s dalšími účastníky těchto jednání
se nám podařilo odborné problémy řešit
a dle finančních možností i dořešit vždy ve
prospěch dané věci.
Chci ubezpečit jezdeckou veřejnost, že
jsem v žádném případě neopustil vedení
ČJF ve zlém a jsem připraven s dosavadním vedením ČJF spolupracovat i mimo
výkon funkce víceprezidenta ČJF pro ekonomiku.
Vzhledem k tomu, že se opět blíží volební
konference jednotlivých oblastí ČJF i volební konference ČJF, rád bych využil této
možnosti a prostřednictvím časopisu Jezdec ještě jednou poděkoval delegátům
poslední volební konference ČJF za jejich
důvěru, kterou jsem se snažil po dobu 3,5
roku při výkonu své funkce nezklamat.
Rád bych tímto způsobem současně sdělil široké jezdecké veřejnosti a nově zvole-

ným delegátům konference ČJF, že si velice vážím dosavadní spolupráce s prezidentem ČJF ing. Jaroslavem Pecháčkem
a ostatními členy výkonného výboru ČJF,
s kolektivem sekretariátu ČJF, se členy
Rady ČJF i ostatními členy naší jezdecké
federace a že jsem připraven znovu se
podílet v novém volebním období na činnosti VV ČJF. Vím, že především otázka financování činnosti jednotlivých jezdeckých disciplín je rozhodující otázkou ekonomické
oblasti a není vždy jednoduché při určitém
omezení disponibilních finančních zdrojů
uspokojovat rostoucí požadavky všech
našich jezdeckých disciplin. Jsem však přesvědčen o tom, že v úzké spolupráci
s manažery jednotlivých disciplin jsme
schopni zajistit financování nejen významných mezinárodních startů našich reprezentantů ve všech odvětvích jezdeckého sportu, ale především velmi důležitou kvalitní
tréninkovou přípravu mladých jezdců. To
však bude možné jen při provedení určitých
změn ve struktuře rozpočtu ČJF, např.
omezením výdajů na různá odborná vzdělávání a školení rozhodčích, stavitelů a jiných
funkcionářů ČJF, protože výkon těchto činností při samotných soutěžích je předmětem odměňování a mělo by být záležitostí
pouze těchto funkcionářů, jak si na vlastní
náklady zajistí prostřednictvím ČJF svůj další odborný růst. Stejně tak jsem přesvědčen
o tom, že pro další zkvalitnění činnosti celého Výkonného výboru ČJF i Rady ČJF je
nezbytné přistoupit alespoň k částečné profesionalizaci při výkonu těchto funkcí.
Rozhodne-li se dosavadní prezident ČJF
ing. Jaroslav Pecháček znovu kandidovat
na tuto v mnoha případech „nevděčnou“
funkci i pro další volební období, jsem připraven kandidovat spolu s ním na funkci
viceprezidenta ČJF pro ekonomiku a tím na
sebe převzít i odpovědnost za řízení ekonomiky a financování činnosti ČJF v dalších
letech.
Ing. Vladimír Šretr
bývalý viceprezident ČJF pro ekonomiku

Zkoušky trenérů

řešení problémových situací, jež s sebou
dlouhodobé vzdělávání nese a především za
zorganizování tohoto přínosného kurzu.
Podotýkám, že po velké časové pauze se
opět podařilo uskutečnit vzdělávání trenérů
v ČR, zásluhou poučných a vhodných přednášek s profesionálním výběrem školitelů
i zkoušejících.
Na kvalitním vzdělávání se podíleli K. Regner, D. Švehlová, N. Hořická, M. Slívová,
odborníci FTVS T. Ferič, J. Heller, I. Dilevský,
E. Tomešová a odborníci z klasiky J. Pecháček, A. Klauz, L. Jandourek, J. Metelka,
H. Žižková, Z. Beneš a další.
Zejména oceňuji účast J. Falbera - člena
exekutivy IGEQ a Ch. Kloose z Norska
a možnosti komunikace s nimi. Zhodnotili
úroveň dovedností na obdélníku, parkuru,
vedení výcviku v drezurní a skokové přípravě
i znalosti uchazečů.
V jejich přítomnosti bylo, na základě
naplnění mezinárodního standartu úrovně
zkoušek, možno předat i 10 cvičitelům
(zkoušky 13.října) mezinárodní pas se stupněm Level I a mezinárodní pas s uvedeným
stupněm Level II získalo 15. října 13 nových
trenérů.
Děkujeme všem za jejich profesionální přístup a individuální práci s každým z adeptů,
organizátoru a lektoru J. Sedláčkovi a také
nesmíme opomenout poděkovat manželům
Půlpánovým za vytvoření příjemného zázemí
pro tuto akci.
Iva Zichová

Ve dnech 14.- 15. října proběhly v JK Equus Kinsky - Hradištko u Sadské zkoušky trenérů, jež byly vyvrcholením kurzů celoživotního vzdělávání v rámci vzdělávacích programů
v oblasti jezdeckého sportu.
Příprava trenérů byla organizována Jaroslavem Sedláčkem v rámci jeho akreditovaného vzdělávacího zařízení MŠMT ČR a trvala jeden rok včetně čtyřdenního studia na
FTVS UK v Praze. Kurz navštěvovalo
19 uchazečů.
Zkoušky probíhaly před komisí ČJF za účasti mezinárodních pozorovatelů IGEQ (mezinárodní skupina pro kvalifikace v jezdectví).
Nemohu mluvit za všechny účastníky z řad
adeptů na licenci trenéra jezdectví, za svou
osobu (věřím však, že i za ostatní) děkuji touto cestou především panu J. Sedláčkovi za
výbornou organizaci, časově náročné školení, jeho obětavost, ochotu a pohotovost při
V Praze na Císařském ostrově v areálu In
Expo Group proběhly v sobotu 21. října první z plánované trojice hobby skákání. Díky
krásnému podzimu se tentokrát skákalo na
otevřeném kolbišti, ale další dvě soboty
18. listopadu a 16. prosince již budou probíhat v hale. Mezi účastníky byla i domácí
Veronika Rosická, která současně přijímala
gratulace ke svým 20. narozeninám.
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V. mezinárodní MČR v paradrezúře
Pátý šampionát ČR v paradrezúře, který
se konal 14. - 15. října v Praze v hale In
Expo Group na Císařském ostrově, byl
potřetí mezinárodním a pořadatelem byl
opět Klub Kvítek. Počet zúčastněných států
se rozrostl na osm. Celkově dorazilo 22
jezdců. Diváci tak měli možnost sledovat
výkony 20 jezdců z Finska, Francie,
Maďarska, Německa, Polska, Slovenska,
Slovinska a ČR.
Závody byly zahájeny v sobotu dopoledne slavnostním nástupem. Soutěžící přivítal
primátor hl. m. Prahy P. Bém. Zahajovací
soutěž - Ceně Arcdata Praha byla hodnocena i jako soutěž týmů. Zvítězil tým složený z jezdkyň Německa a Finska. Před
polední přestávkou se ještě konalo první
kolo „Ceny Zuzky“. To je určené domácím
jezdcům, kteří jsou svým handicapem
nezařaditelní do jednotlivých skupin a nebo
jsou začínajícími jezdci.
Odpoledne se pak jela individuální soutěž „Cena Prahy 7“ pro jezdce zařazené do
I., II. a IV. skupiny.
V neděli dopoledne jeli svoji individuální

soutěž jezdci III. skupiny. Poslední soutěží
byly volné sestavy na hudbu (Cena hl. m.
Prahy). V neděli jeli svoje druhé kolo - rovněž volné sestavy na hudbu i jezdci
v „Ceně Zuzky“.
Oproti předchozím ročníkům bylo rozdílné vyhodnocení mistrovství republiky.
Dosud se vždy jelo jako jednokolová soutěž
a hodnotili se zvlášť jezdci ve všech skupinách. Letos poprvé bylo MČR soutěž dvoukolová složená z individuální soutěže a volné sestavy na hudbu. Jezdci byli hodnoceni
ze všech čtyř skupin dohromady podle získaných procent. Mistrem republiky se tak
stal J. Rous se svým Salvádorem ze III. sk.
(Stáj Honzík Kralice) před P. Šindelářem na
Betty (I. sk.) z Dorado Třebíč. Bronz získala
I. Hnízdilová na Robert (IV. sk.).

Výsledky
Cena Prahy 7
I.skupina: 1. K. Jobbagyová - MAJASTY (Slovensko), II.skupina: 1. T. Chrzanovski - MANAGER (Polsko), III.skupina:
1. S. Schulte - ABBY GALE (Německo),
IV skupina: 1. M. Erdmann - KIA MAESTO
(Německo),

Cena hl.m. Prahy
I.skupina: 1. K. Jobbagyová - MAJASTY (Slovensko), II.skupina: 1. T. Chrzanovski - MANAGER (Polsko), III.skupina:
1. S. Schulte - ABBY GALE (Německo),
IV.skupina: 1. M. Erdmann - KIA MAESTO
(Německo),

Cena Zuzky
1. J. Doležalová - SUNNY, 2. Z. Brabencová - PINEUS, 3. M. Mlčkovský - KOS.

Pony liga
Katja Karjalainen (Finsko) - BURÁČEK

Středomoravská
jezdecká liga
Od r. 1999 se každoročně koná slavnostní vyhodnocení soutěže s názvem
Středomoravská jezdecká liga v drezuře
a parkuru. Letos se zúčastnilo na čtyřicet
moravských subjektů a o nejlepší výsledky
bojovalo 188 dvojic. Do výsledků jsou
započítávány nejlepší výsledky dosažené
v právě proběhlé sezoně - 10 nejlepších
startů v parkuru a 5 nejlepších startů v drezuře. Disciplina drezura se vyhodnocuje
třetím rokem.
Výsledky
Drezura: ženy - I. Zichová - POLANA,
ml.jezdci - J. Svárovská - SÁBA, junioři I. Galatíková - CASABLANKA, děti M. Fojtová - GRANADA 5
Skoky: ženy - M. Tomaníková - KORAN,
muži - J. Složil - GRÉTA, ml. jezdci - Jiří
Malý - HVĚZDA 4, junioři - Jan Malý MONTE 5, děti - D. Cintulová - ARIEN, 4l. Jan Malý - CENTRIA, 5l. - Jan Malý GAJA 2, 6l. - R. Bodlák - LORD 14
Vyhodnocení výsledků proběhne v rámci
společenského večera 11. listopadu v
KS Bůrovce v Topolné. Zahájení v 18.00 hod.
Pořadatelé děkují všem sponzorům,
organizátorům, pořadatelům závodů a dobrovolníkům, kteří se na SJL podílí a zvou
všechny k účasti na slavnostním vyhodnocení. Podrobné informace získáte na
tel.: 737 826 412.
Iva Zichová

V listopadu vyvrcholí v hale v Herouticích celoroční seriál Pony liga 2006. Jezdce čekají ještě dvoje závody - při Podzimní
ceně Heroutic v termínu 19. listopadu proběhne předposlední kvalifikační kolo ve
všech kategoriích Pony liga, Pony extraliga
a Teenager 2006 pro jezdce do 16 let na
velkých koních. Finálový víkend je plánován na 25.-26. listopadu. Jako vždy
v sobotu před vlastním finále budou
poslední kola, která rozhodnou o deseti
účastnících finále Pony ligy a o složení
čtyřky jezdců, kteří budou bojovat ve velkém finále Pony Extraligy s výměnou koní
o částku 50.000 korun! Teenager nemá
v letošním roce finále, proto jeho vítěz
bude znám již v sobotu 25. listopadu.
V jednotlivých kategoriích zatím vedou:
L. Krulichová s koněm FÍK v Pony lize,
S. Tomaidesová je momentálně na čele Pony
Extraligy i kategorie Teenager. Bližší informace a zajímavosti na www.ponyliga.cz

Sportovní
kalendáﬁ
hala
27. - 29.10. Nová Amerika
ZM-ST, ST**
4.11.
Všetice
ZM-L
4.11.
Bernartice
Z-L
11.-12.11. Praha Cís. ostrov
ZM-ST + pony
11.11.
Frenštát p. Radhoštěm
Z-L
17.-18.11. Praha Cís. ostrov L-T, pouze pony
17.11.
Trojanovice
Z-L + pony zrušeno
18.-19.11. Heroutice
ZM-L, + pony, L**
25.-26.11. Heroutice
ZL-L, finále pony ligy
1.-3.12.
Brno - výstaviště
L-ST, CSIJY, CSIP-B zrušeno
8.-10.12. Brno - výstaviště
S-T, D/S-T, CSI*, CDI* zrušeno

KONĚ ve zprávě
Vůbec poprvé vydalo Ministerstvo zemědělství ČR situační a výhledovou zprávu
(SVZ) jejíž tématem jsou koně. K vydání
této publikace došlo v září a rozsah je 59
stran textu a 10 stran příloh. Pravidelně
a to v takových časových intervalech, které
zohledňují významnost jednotlivých komodit, vydává ministerstvo zemědělství situační a výhledové zprávy pro živočišné a rostlinné komodity jako je např. hovězí
a vepřové maso, mléko, cukr a další. Cílem
těchto zpráv je zveřejnit souhrnné údaje
o dané komoditě, které charakterizují současnou situaci na tuzemském a zahraničním trhu, k tomu nechybí prognóza do nejbližší budoucnosti a některé další důležité
informace týkající se např. příslušné legislativy, dotací apod. Situační a výhledová
zpráva s názvem Koně musela být uzpůsobena specifikům tohoto hospodářského
zvířete. Publikace obsahuje především přehled legislativy a dotací, vývoj stavů koní
v ČR, přehled plemen, zahraniční obchod
a stavy koní v evropských zemích. Oproti
situačním a výhledovým zprávám ostatních
komodit neobsahuje vývoj cen na trhu a to
z důvodu nedostupnosti příslušných dat.
Přístupná je na webových stránkách ministerstva zemědělství na adrese:
http://www.mze.cz/UserFiles/File/17000/
KOMODITY/KONE%209%202006.pdf
nebo v tištěné podobě přímo v budově MZe.
J. Machek
Odbor živočišných komodit MZe

Hop nebo trop pro starší
Na zakončení jezdecké sezóny 2006
pořádá JK Mělník v rámci Hobby víkendu
v neděli 29. října soutěž pro všechny, kterým již bylo 20 let a přesto neztratili odvahu, chuť závodit a smysl pro humor. Výška
překážek 0 - 80 cm, věkové omezení 35 100 let, startovné 150,-, ceny věcné.
Smutná zpráva dorazila z Bratislavy,
kde 15. října zemřel ve věku 92 let
významný drezúrní trenér Karol Gál.
Tento zakladatel moderního pojetí slovenské drezúry se narodil 3. dubna
1915 a z jeho svěřenců jmenujme
alespoň Z. Bubeníkovou (prov. Hanulayovou). Poslední rozloučení s
K. Gálem se konalo 20. října v bratislavském krematoriu.

Foto Z. Šedá
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V Kolesách se v sobotu 14. října konal
další ročník Vasury Derby. Z vítězství se
mezi deseti koňmi tentokrát radoval
L. Vrtek na DALLAS z Horních Heřmanic
před svým stájovým kolegou P. Verešem
na GEORGIA 2.
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Paalman podruhé Plemenné knihy
Nakladatelství Brázda, které
na internetu
se ve svém edičním programu
standardně věnuje vydáváním
knih s hipologickou tématikou
připravilo druhé vydání populární jezdecké učebnice autora
Anthony Paalmana.
Autor se v knize, která patří
již ke kultovním učebnicím klasického jezdectví na celém
světě, věnuje jezdeckému
sportu od výběru vhodného
koně, přes remontní přípravu,
lonžování, skok ve volnosti,
práci na kavaletách, drezuře,
jezdeckým soutěžím i stavbě
parkurů. Těžištěm knihy je
výchova koně klasickými, přirozenými metodami.
Váz., formát 160 x 240 mm,
360 stran, 90 foto, 582 perokreseb, cena 395 Kč.

Zemský hřebčinec
Písek
přijme
jezdce-ošetřovatele znalého
ježdění remont ve výcviku.
Držení jezdecké sportovní
licence a schopnost skokového soutěžního ježdění výhodou.
Ubytování pro svobodné zajištěno event. byt k dispozici.

tel.: 382 214 121
(pí. D. Tihelková nebo
pí. E. Vávrová)

Pod záštitou ASCHK ČR
byly na internetu zprovozněny
plemenné knihy českomoravského belgického koně, norického koně a slezského norika.
Přístupné jsou na stránkách
Asociace: www.aschk.cz
a tudíž si již každý může podívat na rodokmeny, kterého
zrovna zajímají. Současná data
pochází z 31. května, ale letos
však proběhne ještě jedna
aktualizace.

Zabijačka ve Zduchovicích
V jezdeckém areálu ve Zduchovicích pořádají 4. listopadu
zabíjačkové hody a srdečně
jsou zváni všichni přátelé
a jezdci. Doprovodný program
s jízdou na koních je připraven
pro děti, večerní taneční zába-

va pak pro dospělé. Zahájení
v 11.00 hodin, večerní program
v 19.00 hodin, podrobnosti
a objednávky ubytování na
www.zduchovice@la-boheme.cz
nebo na tel.: 318 697 102
(p. Švecová).

Veterinární seminář
Několik posledních volných
míst je ve dvoudenním semináři Veterinární minimumu koní
vedeném MVDr. D.Švehlovou,
který již tradičně pořádá JK
Heroutice v termínu 11.-12.
listopadu 2006. Seminář se
věnuje základní veterinární problematice. Střídají se teoretické
lekce a praktický nácvik s koňmi. V zimním období bude
navazovat na tento seminář
pokračování: Veterinární prevence, anatomie a fyziologie
jezdecky využívaných koní.
Bližší informace a přihlášky
www.heroutice.cz,
tel. 604 232 834.

PRODÁM
KVALITNÍ
USKLADNĚNÉ
SENO
(Karlovarský kraj)

Tel.: 724 057 166

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

Výsledky
Loštice 22.-24.9. všestrannost CNC*
(12) 1. L. Vrtek - DAVOS 1 (Horní Heřmanice), 2. Hatla - ELAN 2 (JK Flamengo), 3.
Heidenreichová - BELLEVUE (JK Loštice),
-ZL- (25) 1. Hatla - ALVAR (Horse Academy Radimovice), 2. Kvapilová - QUINT
(Hřebčín Kubišta), 3. Vrtek L. BEAUTY/ČERNÝ (Horní Heřmanice), -Z(47) 1. Falta - KOFILA 1 (JPS Borovinka),
pony (8) 1. Smékalová - SALINA (Smékal),
oblastní šampionáty: děti (5) 1. Navrátil BODIE (Náměšť na Hané), pony 10 - 12
let (3) 1. Smékalová - SALINA (Smékal),
pony 13 - 16 let (4) 1. Zvacková - DELMORA (Pony klub Olešnice).

Kolesa 14.10. post. obt. do 110 cm
(48) 1. Pálková - NELA (JK Velvary),
post. obt. do 120 cm (33) 1. Bartošová LULA (JK Černožice), 2. Váňa - LARDOS
(Novák Plaňany), 3. Malá - SPRINT 1
(Malá jezd. spol.), terénní parkur pony
(8) 1. Řeháková - EL GRAND SILVER
(Apolenka), Příhoda - IBALGIN FAST (JK
Pam), 3. A. Řeháková - ARLON (Apolenka), terénní parkur Jameská (25) 1.
Žáčková - MAXIMO COPILOT (Horse
Academy Radimovice), 2. Kocián VĚTŘÍK (Hořany u Kutné Hory), 3. Mrštinová - KORA (JK Železnice), Vasury
Derby (10) 1. Vrtek L. - DALLAS, 2. P.
Vereš - GEORGIA 2 (oba Horní Heřmanice), 3. P. Myška - BET HRADIŠTĚ
(Albert Stolany).

Podkovy a podkovářské potřeby
holandské firmy Kerckhaert
Milan Plšek
V zahradní čtvrti 19
142 00 Praha 4- Lhotka
tel.: 603 813 079
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