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Ponyliga ve finále
O víkendu 24.-25. listopadu vyvrcholil třemi finálovými soutěžemi pátý ročník seriálu
Pony liga. V průběhu celé sezony od 1. dubna do konce listopadu jezdci dle pravidel
seriálu sbírali body v sedmi kvalifikačních
kolech na různých místech ČR. Letos poprvé proběhla dvě kola i na severní Moravě.
Finále se konalo tradičně v Herouticích
u manželů Perníčkových, kteří jsou zakladateli této tradice. Na programu byly dvě
kategorie pony - Ponyliga pro děti 8-12 let
a Pony Extraliga otevřená pro jezdce do
16 let. Třetí kategorií je vloni nový Teenager - pro jezdce do 21 let na koních.
Podle nasbíraných bodů vznikne v průběhu roku konečné pořadí kvalifikace seriálu, které však slouží pouze k postupu.
Ve finále se soutěží znovu od nuly a navíc
všechna finále se jedou na parkurech
o stupeň obtížnějších než kvalifikace.
Závěrečné finále Pony Extraligy, je ovlivněno modelem světového šampionátu a finálová čtveřice si své koně vyměňuje. Stejným způsobem se u nás finálově soutěží
i ve Skokovém poháru. Zajímavostí je také
to, že finálový parkur Extraligy je od počátku po všechny roky totožný, což umožňuje
i jisté srovnání úrovně jednotlivých ročníků.

Přikrylová (Handicap klub Pamír). Získala
38 bodů před druhým Viktorem Trávníčkem (JK PZOO Chomutov) s 24 body
a Petrou Boháčovou (JS Delta) s 20 body.
Stejně jako u Teenagera i v Ponylize získalo právo startu ve finále pět jezdců, kteří
stejně jako u Teenagera bojovali v každé
kategorii o ceny v hodnotě více jak
30 000,-Kč. Pro celkového vítěze bylo
v obo u kategoriích připraveno sedlo.
Nejnapínavější podívaná však byla
v sobotu v posledním kvalifikačním kole
Pony Extraligy. Ještě před ním měla start
ve finále jistý nakonec celková vítězka kvalifikace Alena Homolová (JS BOST). Stejně
tak rozhodnuto o finálové účasti bylo u

nejmladší, teprve jedenáctileté Lucie Přikrylové (HC Pamír). Ta byla jedinou, která
startovala jak mezi dětmi v Ponylize tak
v Extralize a v obou kategoriích úspěšně.
Třetí místo a účast ve finále si v sobotu
zajistila Lucie Bičovská (JS Podkovářství
Řeřichy). Tuhý boj o poslední, čtvrté postupové místo, však svedla trojice Lucie Strnadlová (JK Trojanovice), Marie Kovářová
(SS Starkon Nová Říše) a Johanka Březinová (JK Redmill). Nakonec si Johanka
Březinová přeci jen udržela svůj mírný
náskok z předcházejících kol a postoupila
mezi závěrečnou čtyřku.
V samotném vyvrcholení celého seriálu
pak tato čtveřice bojovala o tři finanční
ceny v hodnotě 50 tisíc korun (30 tisíc
korun pro vítěze). Pro čtvrtého jezdce pak
byla připravena alespoň sladká útěcha
v podobě dortu.
(Pokračování na str. 2)

Poslední kvalifikace
V sobotu 24. listopadu byla na programu
poslední kvalifikace. V kategorii Teenager
(-L*-) posledního kolo potvrdilo postavení
Jany Perníčkové (JK Heroutice), která zvítězila se 42 body před Barborou Hudcovou
(JK Dítě a kůň) s 22 body). Jako třetí prošla kvalifikačním sítem Veronika Kovářová
(SS Starkon Nová Říše) - 20 bodů. Celkem
kvalifikaci pro finále splnilo pět jezdkyň
(kromě bodů je nutné dokončit minimálně
čtyři kvalifikační kola).
I v kategorii Ponyliga pro mladší děti
svým vítězstvím v posledním kole potvrdila
svou nadvládu po celé letošní klání Lucie

Foto Jan Matuška
Čtyři aktérky letošního velkého finále Pony Extraligy se střídáním koní (zprava vítězka finále Alena Homolová na klisně PAMELA, nejlepším koni finále), dále těsně druhá Lucie Přikrylová, třetí Lucie Bičovská a čtvrtá Johanka Březinová)

Patnáct let s Jezdcem
Další ročník zpravodaje Jezdec, v pořadí již patnáctý, se chýlí ke konci. Číslo 23 roku 2007 tak přináší i informaci o předplatném pro rok 2008. Dnes,
stejně jako každý rok, dostáváte složenku na předplatné. Spolu s předplatným XVI. ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích deseti letech, objednat i další již XI. edici Jezdecké ročenky. Ročenka 2007 bude svým grafickým pojetím pokračovat ve stopách svých předchůdkyň.
Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít, stejně jako v minulých letech, lacinější. Její samostatná cena je stále 230,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží opět za 130,- Kč + 20,- Kč poštovného.
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2008, včetně poštovného bude i v příštím roce pro čtenáře v ČR 520,- Kč resp. 670,- Kč,
včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2008 1150,- Kč a ke čtenářům v zámoří bude putovat Jezdec za 2100,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Stejně jako v minulých letech opakujeme, že čitelné vyplnění jména plátce na složence je velmi důležité pro identifikaci platby. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu A či C.
Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800 ČS - Praha 9.
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.
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Ponyliga ve finále
(Dokončení ze str. 1)

Nedělní finálové boje
Nedělní den začal odlehčeně soutěží
masek, kde děti opět překvapily úžasnými
maskami, do kterých byli zakomponováni
i koně. Dopoledne ještě proběhly dvě stupňované obtížnosti se žolíkem 90 a 100 cm
pro nekvalifikované do finále a obě vyhrála
severomoravská Lucie Strnadlová
(MARIO, JK Trojanovice). Odpoledne byla
vyhrazena závěrečným finále.
Nejdříve bojovali finalisté kategorie Teenager 2007 (-L*-). Zde potvrdila Jana Perníčková celoroční převahu a v rozeskako-

Foto Jan Matuška
Jana Perníčková s pětiletou bělkou JASNOST (JK Heroutice) vítězstvím ve finále
seriálu TEENAGER 2007 potvrdila svou převahu v kvalifikacích v průběhu celého roku

vání porazila Veroniku
Kovářovou na GEN (SS
Starkon Nová Říše). Třetí
místo získala druhá ze
sester Kovářových, mladší Marie na RENOIRE.
Následovalo dvoukolové finále Ponyligy na
stupni obtížnosti -SP-.
Zde do rozeskakování
postoupily tři dvojice Lucie Přikrylová (Handikap klub Pamír), Petra
Boháčová - TARA (Delta)
a Barbora Kamírová na
PRINCESS AIDA (JK
Borová u Chvalšin).
Vítězkou se nakonec bezchybným výkonem stala
devítiletá Petra Boháčová. Druhá skončila
nešťastně Barbora Kamírová. Ta zvládla rozeska- Foto Jan Matuška
kování také bez chyb
a v nejlepším čase, Teprve devítiletá Petra Boháčová s klisnou TARA (JS Delta)
nešťastně však uzavřela zvítězila po dvou bezchybných kolech a čistém rozeskakování
kruh. Třetí místo si odvez- ve finále Ponyligy 2007 (ml. děti do 12 let)
la Lucie Přikrylová.
Vyvrcholením dne však bylo finále Pony
parkury absolvovat bezchybně a dokonce se
Extraligy. Zde po napínavém boji těsně zvíumístit v Ponylize. Cenu veterináře pro nejtězila čtrnáctiletá Alena Homolová (PAMEstaršího koně v dobré kondici získala 18letá
LA - JS Bost) s 12 tr. body ze čtyř kol před
klisna HABRA (Frühesch). Cenu věnoval
nejmladší jedenáctiletou Lucií Přikrylovou
a předal MVDr. Michal Šindelář. Zvláštní
(EL PEGAS - Handikap klub Pamír) rovněž
cenu, přikrývku od firmy Libich pro nejlepšís 12 trestnými body. O vítězi tak, stejně
ho koně ve finále s výměnou koní v Extralize
jako vloni, rozhodoval součet časů všech
získala PAMELA (maj. Jaroslav Homola).
kol. Třetí místo roku 2007 patří Lucii Bičovské (HEDY - Podkovářství Řeřichy) a pro
Jak v roce 2008?
dort si nakonec dojela Johanka Březinová
V příštím roce seriál dozná pouze kos(WESTERHUIS PODRUGA - JK Redmill).
metických změn. Dojde k rozšíření na další
Nejlepším koněm ve finále byla klisna
kolbiště a o pořadatelství projevili zájem
PAMELA, která absolvovala soutěž se všedalší organizátoři. V letošním roce se seriál
mi čtyřmi jezdci bez trestných bodů.
vydal na Moravu a projevilo se to nárůstem
soutěžících ve všech kategoriích. V kategoV závěru dne pak byly vyhlášeny i sperii Teenager soutěžilo přes šedesát závodciální ceny finálového víkendu. Cenu pro
nejmladšího jezdce finále si odvezla až do
níků. V každé z obou pony částí Ponylize
Rudné pod Pradědem osmiletá Viktorka
a PonyExtralize pak startovalo přes třicet
Theimerová, která dokázala se svým ponídvojic. Blahopřejeme do Heroutic a těšíme
kem LASKONKA po oba dva dny všechny
se na pony sport i v sezóně 2008.

O sportovním centru s Jiřím Pecháčkem

Jiří Pecháček

Naplno se rozeběhla práce ve Sportovních centrech mládeže. Na Nové
Americe pracoval Jiří Pecháček ve
dnech 15.-18. listopadu letos již podruhé
se 14 dětmi a 29 koňmi. Do SCM je letos
zařazeno 15 dětí ve věku od 12 do 18 let
a práce je tradičně rozdělena do šesti
lotů. Ze známých jmen jmenujme např.
sestry Mirku a Petru Skřivanovy, Sandru
Tomaidesovou, Barboru Tomanovou,
sestry Alžbětu a Barboru Vojtkovy, Luboše Kozáka či Natálii Crnkovou. Ze svého
stálého působiště v SRN také do centra
na Nové Americe pravidelně dojíždí
Michaela Hažmuková, která zde jezdí
koně ze stáje Jiřího Skřivana. Jiří Pecháček nám prozradil, že v prvních třech
soustředěních pracují a budou pracovat
jezdci na gymnastice koní a jezdců.
Potvrdila to i naše krátká inspekce, při
které jsme byli svědky skákání gymnastické řady bez třmenů.

Stejně jako v minulých letech čeká
účastníky SCM celkem sedm čtyřdenních
soustředění, která budou zakončena
v dubnu 2008.

Michaela Hažmuková tentokrát na koni Jiřího
Pecháčka (po Lambadero) nám prozradila, že
plánuje start na vánočním turnaji v Mechelen

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407
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Rolex FEI World Cup
CSI Verona
Po třítýdenní přestávce pokračoval
v romantickém italském městě věčných
milenců Romea a Julie, skokový Světový
pohár. Soutěž se už tradičně koná
v rámci jezdeckého festivalu Fieracavalli,
jehož kořeny se váží k roku 1898. Na
startovní listině byla vidět tentokrát i jména jezdců z nejužší světové špičky, ale
pohříchu ne všichni se na náročném parkuru domácího stavitele Giovani Bussu
dokázali prosadit.
Kdo by vsadil, že světová jednička
Meredith Michaels-Beerbaum (Checkmate) bude pro dvojí zastavení vyloučena,
světová dvojka Ludger Beerbaum
(Enorm)udělá tři chyby, týmový světový
i evropský šampión Gerco Schröder po
čtyřech chybách vzdá, podobně jako
Eugenie Angot, Alvaro Miranda, Phlippe
Leoni a Thomas Velin.
Těsně před branami rozeskakování
zůstali s jedním shozením kromě dalších
Rodrigo Pessoa, Marcus Ehning, Jeroem Dubbeldam, Edwina Alexander,
Heinrich-Hermann Engemann, Alois
Pollmann-Shweckhorst i vítěz pražského CSIO Jürgen Krackow. Do rozeskakování se nakonec dostalo osm jezdců
a polovina z nich tam neudělala žádnou
chybu. Nekompromisně pro vítězství si
dojel Holanďan Albert Zoer na 11letém
hnědákovi OKI DOKI (Jodokus), druhé
místo obsadil časem o čtyři sekundy
pomalejším Marko Kutscher s 8letou
německou nadějí KORNET OBOLENSKI (Clinton). Další dvě vteřiny ztratil
vítěz předchozího kola v Helsinkách
Španěl Rutherford Latham, na 13letém
hřebci QUARANA CHAMPEIX (Rivage
du Poncel). Jízdou na jistotu obsadil
čtvrté místo Patrick Mcentee z Belgie na
EVER MURY MARAIS Z (Elton III). Dva
skoky shodil na pátém místě umístěný
Švýcar Daniel Etter na své jedničce
PEU A PEU (Polydor), stejně jako šestý,
jeho krajan Werner Muff s 10letým hř.
PLOT BLUE (Mr. Blue). Sedmým místem i přes dvě chyby udělal radost
domácímu publiku Arnaldo Bologni
s 10letým KEC DESTINY (Cavalier Royale) a osmou příčku obsadila britská
naděje Ellen Whitaker s holštýnským
hřebcem LOCARNO 62 ( Lord).
Albert Zoer, světová devítka, se narodil
roku 1975 a v sedle OKI DOKI byl
v posledních dvou letech u všech holandských úspěchů. Je členem vítězného
týmu na evropském i na světovém šampionátu, byl stálou oporou v Superlize
a zúčastnil se i loňského finále Světového poháru. V mezinárodním skokovém
sportu je známá i jeho o pět let starší
sestra Jenny.
Podrobnosti naleznete na
www.fieracavalli.com

German Masters Stuttgart
Nejvýznamnějším počinem halové
sezóny u našich západních sousedů je
v posledních letech pětihvězdičkové CSI
ve Stuttgartu. Nejen že je součástí bohatě dotovaného seriálu German Masters,
ale současně hostí World Cup ve skoku
i ve čtyřspřeží a drezurní Kampann cup.
Nechyběl ani divácky velmi atraktivní
halový cros pro německou militaristickou
špičku ani voltižní soutěže. Prostorná
Hans-Martin-Schleyer-Halle s kolbištěm
o rozměrech 95x40 metrů k tomu poskytuje ideální podmínky. Od 15. do 18. listopadu se v hale vystřídalo na 150 jezdců

ze 24 zemí na 340ti koních. Soutěže,
navzdory náhlému vpádu zimy a stávce
železničářů, shlédlo padesát osm tisíc
diváků. Pořadatelé vyplatili jen ve skokových soutěžích ceny včetně dvou Mercedesů v hodnotě 334 tisíc EUR. Na parkury si pořadatelé pozvali italského stavitele
Ulliano Vezzani a jeho kurzy byly nápadité s mnoha technickými pasážemi. Do
nedělní Velké ceny, čtvrtého kola Světového poháru, se kvalifikovalo čtyřicet
jezdců. Přes nástrahy základní soutěže
se jich čtrnáct dostalo do rozeskakování.
Po dramatickém průběhu nakonec riskantní jízdou zvítězila domácí Meredith
Michaels-Beerbaum na 14letém hanoverském val. SHUTTERFLY (Silvio I), když
o čtyři desetiny sekundy předjela
v Německu usazenou Irku Jessicu Kürten
na 11leté CASTLE FORBES LIBERTINA
(Achill-Libero). Třetí skončila Francouzska Eugenie Angot na 11leté ILOSTRA
DARK (Palestro II), čtvrtý byl její krajan
Michel Hecart na 11letém ITOT DU CHATEAU (Le Tot de Semilly). Pátá byla rodilá Brazilka v barvách Portugalska Luciana Diniz s 15letým SON OF MARCO
(Irco Marco), šestý post obsadil Ludger
Beerbaum s teprve 8letým ALL INCLUSIVE NRW (Arpeggio).
Vítězka tak dokonale napravila blamáž,
která ji potkala před týdnem ve Veroně
a předčasně oslavila třicáté osmé narozeniny. Z dekorování odjela v novém
modelu Mercedes-Benz v hodnotě
53.915 EUR.
Marcus Ehning předvedl na domácí
půdě, po nepovedeném ME před třemi
měsíci, 10letou Lordovu dceru Noltes
Küchengirl. V páteční kvalifikaci na GP
postoupili po bezchybném výkonu do
rozeskakování a ve Velké ceně i přes dvě
shození zanechali velmi dobrý dojem.
German Masters vyhrál Alois Pollmann-Schweckhorst na 15leté CANDY
(Corial), druhý byl Carsten-Otto Nagel
s 9letou CORRADINA (Corrado), třetí
Steve Guerdat na 9letém KADOR DU
VALON (Quidam de Revel)
Vítězství v Kampmann cup GPS si
nenechala ujít Isabell Werth na 13letém
SATCHMO (Sao Paulo) 78,240%, druhou příčku obsadila Nadine Capellmann
na ELVIS VA (Espri) 75,320%, třetí místo
putovalo do Švédska pro Tinne Wilhelmson-Silfven na SOLOS CAREX (Castro)
74,280%
Pořadí po čtvrtém kole: 1.Rutherford
Latham (48), 2. Helena Luntbäck (33), 3.
Rolf-Göran Bengtsson (32), 4. HeindrichHermann Engemann (23), 5.Albert Zoer
(22), 6.Piet Reymakers (21), 7.Meredith
Michaels-Beerbaum a Steve Guerdat
(20), 9. Wiliam Whitaker (19), 10. Juan
Carlos Garcia (18).
Další kolo Světového poháru je
v Ženevě 9. prosince
Posdrobnosti naleznete na:
www.stuttgart-german-masters.de
Václav Dvořák

Top ten západoevropské ligy SP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M. Michaels-Beebaum (GER)
Ludger Beerbaum (GER)
Marcus Fuchs (SUI)
Christian Ahlmann (GER)
Jessica Kürten (IRL)
Eric Lamaze (CAN)
Michael Whitaker (GBR)
Elizabeth Madden (USA)
Albert Zoer (NED)
Marcus Ehning (GER)

3582,50
3527,92
3465,00
3435,32
3096,67
2777,50
2750,00
2735,00
2685,00
2663,65

V Albertovci Kubrická
V hale albertovského hřebčína proběhly
24. listopadu skokové závody, v nichž startovalo v pěti soutěžích osmapadesát dvojic
ze severní Moravy a Slezska. Startovní
pole doplnila jedna účastnice Rakouska.
V hlavní soutěži -L- bylo na startu patnáct adeptů na vítězství. Pět dvojic zvládlo
základní kolo bez penalizace, proto se
rozeskakovalo. V něm předvedly bezchybný výkon dvě dvojice. Nejrychlejším časem
zvítězila žákyně Kateřina Kubrická se ŠEJLOU 1 ze Sportovní stáje Kubrický. Druhý
skončil domácí Radek Šídlo s ARGENTINOU 2. Třetí místo patřilo rakouské jezdkyni Grimas Conny s LANCASTEREM
8 trestnými body.
-jgeCelkové výsledk: stup.obt. do 110 cm
děti a junioři (7) 1. M. Řezníček CALANTHANO (Stáj Mustang Lučina),
ostatní (13) 1. R. Šídlo - ZATIE (JK Hřebčín Albertovec), stup.obt. do 120 cm děti
a junioři (7) 1. M. Řezníček - CALANTHANO (Stáj Mustang Lučina), ostatní (18) 1.
J. Hruška - RADEK (JK Opava Kateřinky), -L- (15) 1. K. Kubrická - ŠEJLA 1 (SS
Kubrický), 2. R. Šídlo - ARGENTINA 2
(JK Hřebčín Albertovec), 3. G. Conny LANCASTER (Rakousko).
Foto J. Gebauer

V Torontu Millar
Velmi slavnostní ráz měl již 85. ročník
The Royal Agricultural Winter Fair
v kanadském Torontu ve dnech 2.-11.
listopadu. Vítězem závěrečné kvalifikace Kanadské ligy Světového poháru se
stal osminásobný olympionik Ian Millar
na IN STYLE před Erynn Ballardem na
ROBIN VAN ROOSENDAEL a Piet
Raymakersem jun. s VAN SCHIJNDEL’S RASCIN.
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V soutěži -L- zvítězila v Albertovci nejmladší účastnice závodů Kateřina Kubrická na
ŠEJLA 1 ze Stáje Kubrický
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Podzim a zima na Ostrově
Dvě -ST- pro Zuzku
O víkendu 10. a 11. listopadu proběhly na
Císařském ostrově skokové závody od stupně -ZL- až po stupeň -ST-.
V první sobotní soutěži -ZL- startovalo přes
40 dvojic (zvítězila Adéla Císařová -RONY,
JK svobodných pánů a paní ze Slap a okolí).
Podobný počet startujících byl i v druhé soutěži do 120 cm (1. místo Barbora Hudcová KRISSIA, JK Dítě a kůň).

potvrdila i v následující soutěži -ST*-. Z 11
startujících v závěrečném skákání nejen zvítězila (QUITO), ale skončila i druhá (CIGALLE). I třetí místo putovalo na Slovensko
zásluhou Dušana Szabo (TITAN).
V neděli pak bylo možno vidět opět soutěže od -ZL- do -ST-, které však bylo dvouhvězdové obtížnosti. Soutěž -ZL- na čas tentokrát nejlépe vyhovovala Marii Kovářové
s RENOIR. Následně se „rozeskákal” Vladimír Tretera a jeho koně nenašli přemožitele v soutěži do 120 cm a v soutěži
-S*- (RED STAR M, NATAL, Sportovní
stáj Tretera). Do závěrečné soutěže
celých závodů nastoupilo sedm dvojic.
I když v -ST**- předpisoval rozpis rozeskakování jenom Zuzana Zelinková
(CIGALLE) zajela základní kolo bez
chyby. I tentokrát jí patřilo také 2. místo
(QUITO), když třetí skončil Martin
Matějka a NOVOHRADSKÝ ADOLF
MM (Eggersmann Caro As).

Rekordní účast na hobby
V sobotu 17. listopadu vyvrcholil seriál
podzimních „Českých, vítězných hobby
závodů“, které pořádala JS Císařský
ostrov v Praze. Jako v předcházejících
kolech se konalo pět soutěží a počet
163 startů 17. listopadu byl skutečně
rekordní. Oblibu „hobbíků” v hale společnosti In Expo Group dokazuje, že
areál splňuje vysoké nároky na jezdecký sport.
Díky popularitě těchto setkání je
společnost In Expo Group připravena
podobné akce pořádat i v roce 2008.

Drezurní Trojský kůň

Foto K. Návojová
Fabrizio Sigismondi – COME ON JUNIOR
místio (67, 833%). Třetí se umistila Zuzana
Střebáková (TEREZA 3) s 65, 667%.
Ani tentokrát se však drezurní společnost
zcela neztotožnila s výsledky a nutno podotknout, že díky nesportovnímu chování
některých diváků se dekorování neobešlo
bez vzrušujících okamžiků.

O týden později 24. listopadu se na
Císařském ostrově konaly poslední
drezurní závody roku. Na programu
byly se celkem čtyři soutěže od stupně
Předvánoční „Parkuriáda”
-L- do stupně -TT-.
V sobotu 15. prosince pak pokračuje proV prvé soutěži (úloha -L0-) se předgram v hale na Císařském ostrově dalšími
stavilo 11 startujících. Zvítězila Eva
hobby závody, které se již zažily pod názvem
Foto K. Návojová
Drozenová na LIMERIK (JK IDC Pra„Parkuriáda”. Ty pořádá Miloslav Vítek (JS
tur) se ziskem 64, 40 %, která tak zavrKamenice) a veškeré podrobnosti o prograNa počátku listopadu excelovala na Císařském ost- šila úspěšnou sezónu 2007. Na drumu a případné přihlášky naleznete na
rově Zuzana Zelinková
hém místě s počtem 60,00 % se umístil
www.milanvitek.cz
K. Návojová
Michal Hřebík (CASCAVELLO/COR)
Do soutěže -S*- nastoupilo 20 dvojic,
z Jezdecké společnosti Caballo.
z nichž do rozeskakování postoupili čtyři
Třetí pak skončil pony CIPÍSEK 2 Foto K. Návojová
koně. Nejlépe si vedla „slovenská” Zuzana
s Dominikou Hrubešovou (JezdecZelinková na CIGALLE (startující v ČR stále
ké středisko DDM Praha) s 58,
za JK Tarpan), která kvality svých koní i svoje
400%.
Ve druhé soutěži (-JU-) bylo 13
startujících. První místo obsadila
Kateřina Říhová s objevem letošního roku GUARDIN ANGEL (JK
Sant Aventin) s 64, 571%. Druhé
místo patřilo domácí Aleně Zeusové (CORRADO AZ) - 63, 238%
a třetí se umístil Michal Hřebík
(CASCAVELLO/COR).
Po této soutěži předvedla cca
stovce diváků své umění mistryně
ČR v paradrezuře nevidomá Jana
Doležalová.
Závěr drezurního dne na Císařském ostrově pak již zcela jasně
držel domácí Fabrizio Sigismondi.
Nejprve na PLESANT zvítězil
v soutěži St. Georges (64, 083%).
Druhá skončila Zuzana Střebáková (TEREZA 3, JK Iluze Makotřasy
- 62, 417%) a třetí domácí Stanislava Knitlová (HOMÉR 161,417%).
V poslední soutěži Intermediate
Foto K. Návojová
I Kür vyhrál Fabrizio Sigismondi na
COME ON JUNIOR (67, 917%) Z vítězství v úloze -L0- se na Císařském ostrově radoO Trojského koně soutěžil i pony CIPÍSEK
a na PLESANT obsadil i druhé vala Eva Drozenová na LIMERIK (JK IDC Pratur)
a Dominika Hrubešová
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Kamarád kůň po šesté
V sobotu 17. listopadu vyvrcholil letošní již šestý ročník fotografické a malířské soutěže Kamarád kůň. Touto formou podporuje hlavní
organizátor časopis Jezdectví ve spolupráci s obchodním domem
Dance and Jump různé neziskové organizace zaměřené na hipoterapii. V letošním roce byl výtěžek na jehož vzniku se vedle samotných autorů soutěžních prací může nákupem děl podílet i široká jezdecká veřejnost, věnován na konto Hipocentra Epona Brno.
Letos probíhala prodej prací již v průběhu podzimu na internetu, ale stejně jako v minulých letech, vítězné soutěžní práce byly
vydraženy na závěrečném večeru v obchodním domě Dance and
Jump. Dražitelem byl podruhé pan Petr Toman a vedle toho, že
svým pojetím dražby bavil všechny přítomné, byl navíc i úspěšným licitátorem. I díky úspěšnosti závěrečného večera pak mohl
být společnosti Epona Brno předán finanční dar ve výši 51 001,Kč a tato suma je doposud v šestileté historii soutěže rekordem.

Licitátor a dražitel Petr Toman
v akci

V obchodním domě slavili 17. listopadu další výročí otevření
a pro návštěvníky toho dne byla připravena bohatá tombola

Vítězství ve
Wiener Neustadt
O víkendu 17.-18. listopadu se Linda Ohnheiserová a Alena Machová zúčastnily dvoudenních halových závodů v rakoském Wiener Neustadtu. Soutěžilo se od výšky 110
cm do 150 cm. V sobotu rozhodli rozhodčí
celkem 495 výkonů a v neděli „jen" 415!!!
Linda Ohnheiserová sedlala kone
SUPREME Oil Team a LAMBERT Oil
Team. V sobotu vyhrála v zahajovací soutěži do 110 cm a navíc obsadila i čtvrté místo.
V soutěži do 120 cm bylo pro naše jezdkyně
překvapující, že ještě na 19. příčce pořadatel odměňoval umístěné finanční dotací ve
výši startovného ve dvou soutěžích.
V neděli Linda Ohnheiserová opět
vyhrala 110 cm (SUPREME Oil Team) a k
tomuto prvenství ještě připojila i vítězství ve
finále -L**-. Zvlášť tento úspěch povzbudil
tuto teprve 15letou jezdkyni protože za ní
zůstala plná stovka soupeřů.
Alena Machová startovala v soutěžích
120 až 140 cm a tato jezdkyně nyní trvale
pobývající v Rakousku sedlala koně přislušející obchodní stáji Frühscheis. I ona
nedělá v Rakousku ČR ostudu a na závěr
se blýskla i bezchybnou „140”, ale její
výkon stačil jen na 16. místo.

Dvakrát CSI

Kalendář je hotov

CSI**-W Lešno

Konec listopadu byl termín pro nahlášení
veškerých pořadatelských aktivit roku
2008. Na všech oblastech ČR tak proběhla
jednání při sestavování oblastních sportovních kalendářů a nyní se vše zpracovává v
Praze na Strahově do celostátního kalendáře roku 2008.
Pochopitelně tomu všemu předcházelo
určení termínů mezinárodních střetnutí na
našem území. Rok 2008 bude určitě v naší
historii zapsán jako rokem evropského
skokového šampionátu juniorů a mladých jezdců. I když prvenství evropského
pořadatelství patří všestrannosti a Pardubicím, vzhledem k výjimečnému postavení
skokové discipliny a celosvětové popularitě
skokového jezdectví, bude červencový
šampionát v Praze na Trojském ostrově
něčím zcela výjimečným.
I v roce 2008 však bude pokračovat
nárůst mezinárodních soutěží v ČR a celkem jich v jezdectví můžete vidět 18, včetně soutěží reiningu a endurance. V klasických jezdeckých disciplinách to pak bude
13 závodů, kterým bude vedle evropského
šampionátu ve skákání vévodit i první „české“ mistrovství světa. To uspořádá na
přelomu července a srpna v Brně voltiž.
Mezinárodní sezónu zahájí již v únoru
2008 další historický mezník a v hale -Zbrněnského výstaviště budou 22.-24. února
probíhat první halové CSI** zažazené do
Světového poháru.
Pod otevřeným nebem bude zahájení
patřit spřežení a CAI kategorie A zahájí
mezinárodní sezónu tradičně v Národním
hřebčíně v Kladrubech nad Labem v polovině dubna.
Hotov je již i kalendář národních šampionátů a dávno pryč jsou doby, kdy jsme
žehrali na skutečnost, že v jednom víkendu
se konají dva národní šampionáty. V současném rozhodování o termínu již berou pořadatelé ohledy maximálně na jezdce „své“ discipliny. V roce 2008 budou jezdci o medaile
soutěžit v celkově dvanácti šampionátech.
Veškeré podrobnosti ohledně mezinárodního kalendáže a termínů národních
šampionátů naleznete na www.cjf.cz

Ve dnech 16.-18. listopadu se v Lešně
konaly další soutěže Světového poháru, ve
kterých však nemohli bodovat naši jezdci,
patřící od letoška do jižní skupiny centrální
Evropy. Přesto se Aleš Opatrný s koňmi
CRYSTAL, FARADAY a PINOT GRIGIO a
Josef Kincl na LAUREA, GREAY ROSE a
CHIMBOTE do Polska vypravili.
V průběhu tří dní absolvovali naši jezdci
soutěže všech tří skupin (mladí koně 6.7letí 120/130, malá runda 130/140 a velká
runda 140/150) a dvou bezchybných výkonů dosáhnul Josef Kincl. Nejprve skončil
na GREAY ROSE na 15. příčce za nulu a
čtyři body ve dvoufázovém skákání
120/130 cm pro mladé koně, ale v následné soutěži do 135 cm se mezi 74 dvojicemi
na LAUREA radoval z vítězství.
V nedělních finálových závodech byli
spokojeni především Estonci, kteří zvítězili
jak ve finále Malé rundy (Rein Pill - BIG
BOY) tak ve Velké ceně Lešna (Tiit Kivisilo CINNAMON). Naši na umístění nedosáhli, i
když Josef Kincl na GREAY ROSE i LAUREA absolvoval finále mladých koní shodně
s chybou a Aleš Opatrný s FARADAY finále
Malé rundy také pouze s jedním shozením.
V Grand Prix Lešna pak startoval pouze
Aleš Opatrný a CRYSTAL, ale dvojice po
chybách vzdala. Pro srovnání snad jen
dodejme, že Igor Šulek na WAVO PROFIT
skončil v GP se 4 body na 8. místě.

CSI*** Drážďany
O týden později 23.-25. listopadu startoval osamocený Aleš Opatrný již ve skutečně
světové konkurenci při tříhvězdičkovém CSI
v Drážďanech. Volba tentokrát padla opět
na CRYSTALA a nově na CARTOUCHE.
CRYSTAL absolvoval třikrát soutěž
střední rundy do 140 cm. V pátek a sobotu
s osmi body a v nedělním finále s jediným
shozením, vždy bez umístění.
CARTOUCHE v pátek nestartoval.
V sobotu pak absolvoval kvalifikaci na
Grand Prix s jednou chybou a samotnou
nedělní Grand Prix Dresden pak se třemi
chybami.

Svatomartinský pohár

Třikrát byla ve Wiener Neustadtu první Linda Ohnheiserová na SUPREME Oil Team

Rušná zima
ve Zduchovicích
V jezdeckém areálu ve Zduchovicích
neodpočívají ani v zimě. Zahajovací prosincový víkend patřil dětem a především po
Novém roce je ve Zduchovicích opět připravena řada skokových soustředění s
atraktivními trenéry i ze zahraničí. Termíny
těchto setkání přikládáme a zájemci o
podrobné informace mohou nahlédnout na
www.koně-zduchovice.cz

Soustředeni roku 2008:
Alexandr Onoprienko
9.-10.1.
Petr Doležal
11.-13.1. a 15.-17.2.
Michaela Shimak
19.-20.1., 20.-21.2. a 19.-24.3.
David O’Brien
24.-27.1.
Sebastian Holtgrave
22.-24.2., 28.-30.3. a 25.-27.4.

V hale TJ Slovan Frenštát pod Radhošník), ostatní (21) 1. J. Gračková - SIMBA
těm se 3. listopadu konal 3. ročník SvatoTRIMEX (Sn.Sn.Frenštát p.R.), Memoriál
martinského poháru a Memoriál plk. Jaroplk. Jaromíra Novosada -L*- (23) 1. K.
míra Novosada ve skokových soutěžích.
Flisníková - UNIE 3, 2. K. Flisníková Pro Martiny nechyběly slevy na startovEURA (obě Equiteam Flisník), 3. A. Šačironém, přesto se soutěží zúčastnil jen jeden.
vičová - LORETTA (Equicentrum Hrabová).
V hlavní soutěži
Memoriálu plk. Jaromíra
Novosada -L*- nastoupilo třiadvacet startujících.
V základním kole předvedly pouze tři jezdkyně
bezchybný výkon, proto
se o vítězství rozeskakovaly. V něm předvedla
bezchybný výkon jen
vítězka Karolína Flisníková s UNIÍ 3 z Equiteamu
Flisník. Se svým druhým
koněm EUROU jednou
chybovala a skončila
druhá. Třetí příčka patřila
Adéle Šačirovičové s
LORETTOU z Equicentra Hrabová se čtyřmi
chybami.
-jgeCelkové výsledky:
stup. obt. do 100 cmděti a junioři (15) 1. Střalková - CORA 5
(Sn.Frenštát p.R.), ostatní (9) 1. K. Kopišová ARISTON (Sn. Frenštát
p.R.), -ZL- děti a junioři
(23) 1. K. Flisníková - Nejúspěšnější jezdkyní ve Frenštátě byla Karolína Flisníková
EURA (Equiteam Flis- z Equiteamu Flisník (na foto s EURA)

Master Josef Váňa
V sobotu 3. listopadu se v areálu JK Pegas na závěr jezdecké sezóny konala Hubertova jízda. Nešlo o klasickou honební
jízdu terénem, ale o hodinovou procházku krokem, jíž se mohl
zúčastnit i úplný nejezdec. Účast byla 47 koní a jezdců, kterým
„mástroval“ žokej Josef Váňa. V polovině vyjížďky se sesedalo
na občerstvení v podobě pečených klobás a žebírek a závěrečný dostih se kvůli bezpečnosti absolvoval po svých, když koně
byli už ustájeni. Králové honu byli hned dva, což mělo dohru
večer v místní restauraci u Honebního soudu, kterému předsedal pan Jaroslav Štekl. Po posledním vyřčeném rozsudku se
zpívalo a tančilo do samého rána se skupinou Espuelas Mexico.

Aktivní
podkováři
Čeští podkováři sdružení
v Živnostenském společenství
mají za sebou aktivní sezónu,
která vyvrcholila 17. listopadu,
kdy se členové ŽSP zúčastnili
výročního zasedání společnosti
EFFA - Evropská federace
podkovářských asociací a byli
zde po několikaleté externí
spolupráci přijati za právoplatné členy. Po dvou seminářích
v Jaroměři a Brně za přítomnosti světových podkováčřských kapacit, čeká nyní členy
Společenstva čtyřdenní podkovářsko-veterinární seminář
v Ženevě.
V. Boušková

Jednou z největších kapacit
přednášejících letos v Brně
českým podkovářům byl Hans
Castelijens

Blahopřejeme...
Severočeský oblastní výbor
ČJF děkuje panu Vasilu Gebriánovi z JK Sever Liberec,
který 27. listopadu 2007 oslavil
osmdesát let, za jeho přínos
jezdectví v Libereckém kraji.
Do dalších let mu přejeme
mnoho zdraví a elánu.
Za svč. OV Čjf předsedkyně
Zuzana Procházková

Master Josef Váňa byl v Děpoltovicích skutečně váženým hostem a většina dam se chtěla po jeho boku vyfotit
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