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SpﬁeÏení o Trojského konû
Ve dnech 8. - 9. prosince se v hale Jezdecké společnosti In Expo Group
konal druhý ročník halových soutěží spřežení. Téměř přesně před rokem si
čeští jezdci vyzkoušeli halové možnosti na Císařském ostrově. Tehdy to
sice nebyla úplná premiéra, ta patřila slatiňanské hale, ale na Císařském
ostrově 2006 to vypadalo, že se začíná nová kapitola českých soutěží
spřežení. Ta se pak skutečně na počátku roku 2007 vydala po dalších
halách ČR. Pro zimní sezónu 2007/2008 pak již plánovali v komisi spřežení
skutečný halový seriál.
Přeci jen se však ukazuje, že seriálová soutěž je ještě pro naše spřežení
komplikovaná a tak i v letošní zimní sezóně plánují naši jezdci spřežení další tři samostatné závody. Jak nám sdělil manažer komise spřežení Jiří
Kunát, plánovaný seriál musí přeci jen ještě nějaký čas dozrát.
I tak se však příznivci spřežení po prosincovém zahájení na Císařském
ostrově mohou těšit na další tři závody, které v průběhu ledna až března
2008 proběhnou v halách v Hradištku u Sadské, Albertovci a Slatiňanech.
Ale pojďme zpět na Císařský ostrov.
V sobotu 8. prosince zde byla zahájena Audi Cena Trojského koně
a navíc se celá akce konala na pozadí odpoledně večerní show, kterou
popisuje samostatná reportáž (Apassionáta versus Lorenzo) na třetí straně. První den patřil dvojspřežím. Těch dorazilo do Prahy sedm a ve dvoukolové soutěži, kde v parkuru byla zařazena i jedna maratonská překážka,
zvládnul v součtu obě kola nejlépe Tomáš Jelínek (Prak Český Šternberk).
Na něho se především výborným výkonem ve druhém kole dotahoval Jiří
Nesvačil (Hřebčín Favory Benice), ale Tomáš Jelínek si náskok z prvního

kola udržel. Třetí příčka pak patřila zástupci NH Topoľčianky Martinovi Zákršmídovi. Topoľčianští jezdci se tak po oba dny postarali
i o mezinárodní účast.
V neděli byla na programu soutěž čtyřspřeží a těch bylo na
startu tentokrát pouze pět. Původně se mohli těšit diváci na šest
jezdců a do Prahy dorazil i letos stříbrný z mistrovství republiky
(Pokračování na str. 2)

Petr Vozáb (NH Kladruby n.L.) byl již téměř tradičně nejlepší
v halové soutěži čtyřspřeží na Císařském ostrově

XI. Jezdecká ročenka
Edice Jezdecké ročenky vstupuje do druhého desetiletí a naše redakční Vánoce budou již po jedenácté pracovní. Zatímco vy čtenáři si musíte na Jezdeckou ročenku 2007 ještě chvilku počkat, my v redakci si již naplno připomínáme uplynulé měsíce a obtížně vybíráme co ze stránek Ročenky vyřadit.
V této chvíli vám můžeme jen prozradit, že první Ročenka druhé desítky přinese bohatší textovou část a o spolupráci jsme požádali našeho předního
hipologa Norberta Záliše.
Znovu připomínáme podmínky předplatného pro rok 2008 a těm z vás, jejichž platba zatím nedorazila opět přikládáme složenku. Předplatné tradičních
24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2008, včetně poštovného je 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.
Opět 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.s. 2008). V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.
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Spřežení
o Trojského koně
(Dokončení ze str. 1)
Zdeněk Jirásek. Ten se však odmítnul podrobit finanční sankci pořadatelů za dodatečnou
platbu startovného a ještě před soutěží z Prahy odjel.
Samotná soutěž, bohužel za účasti jen cca
200 diváků, byla opět velmi kvalitní podívanou a po zdaleka nejlepších výkonech v obou
kolech zvítězil zástupce NH Kladruby nad
Labem a náš nejzkušenější vozataj Petr
Vozáb. Opět druhý pak byl mistr republiky Jiří
Nesvačil (Favory Benice) a i tentokrát si třetí
místo odvezli zásluhou Miroslava Matušky
slovenští hosté. Celkové výsledky naleznete
na www.ffinfo.xf.cz

Dvakrát druhý byl v Praze Jiří Nesvačil (Favory Benice)

Aktuality Volvo Tour 2008
Naše dětská jednička Michaela Hažmuková si dobře vedla na dětském CSI
v holandském Neeroeten (22.–25. 11.).
S oběma svými koňmi QUINTA II
D’ARSOUILLES a GRAF CONY startovala
v rundě do 135 cm a s QUINTOU získala
dvě umístění (6. a 9. místo). Všechny starty pak zvládla s nulou či jednou chybou
jenom v jednom případě shodila dvekrát.
Nyní se Michaela Hažmuková chystá na
start při vánočním turnaji v Mechelen.

Jak se vyvíjí zájem o příští ročník Auto Hase
Volvo Tour jsme se zeptali hlavního organizátora Václava Růžičky: „Zájem je slušný
což nás pochopitelně těší. Už nyní máme
dvě potvrzená místa kvalifikací. Zduchovice
dne 14. června a Litomyšl-Suchá dne
13. července. Právě vybírání vhodných areálů s ohledem na zájmy sponzorů a jednání
s jejich majiteli zabralo mnohem víc času,
než jsme předpokládali. A seznam termínů
a míst konání soutěží seriálu je nutnou podmínkou ke schválení pravidel seriálu. Takže
doufáme, že už v nejbližších dnech bude
náš seznam kompletní a pravidla předáme
na ČJF ke schválení. Pro některé uspěchané zájemce, kteří zřejmě neměli čas si pře-

Světový Pohár v Ženevě
Největší událost švýcarské halové sezóny,
je každoročně na počátku prosince konkúr
v Ženevě. Na pořadu už tradičně jsou dvě
vrcholné soutěže. Světový pohár a také soutěž pro prvních deset jezdců aktuálního Světového žebříčku. Letos se jezdil už sedmý ročník. Ve dvoukolové soutěži zvítězila
v Německu působící Irka Jessica Kürten na
11leté CASTLE FORBES LIBERTINA (Libero), když jako jediná dokázala přejít obě kola
bez chyby. Druhou příčku obsadil domácí Beat
Mändli s francouzským val. IDEO DU THOT
(Arioso du Thelliet) se čtyřmi body a třetí byl
se stejným výsledkem, ale horším časem Ludger Beerbaum, tentokrát na 11letém COLEUR
RUBIN (Cordalme Z). Celková dotace byla
200.000 CHF a vítězka si odvezla šek na
50.000. Největší favoritka, mistryně Evropy
Meredith Michaels-Beerbaum, skončila překvapivě už v prvním kole, když 12letý CHECKMATE (Contender) dvakrát zastavil před 160
cm vysokou zdí. Totéž se jim stalo před měsícem v italské Veroně a tak to asi není náhoda.
Ze čtyřicítky jezdců, kteří startovali ve Velké
ceně, která byla také součástí Světového
poháru, se jich do rozeskakování dostalo jedenáct. Jako první tam startoval olympijský vítěz
z Athen, 35letý Rodrigo Pessoa a jeho 9letý

RUFUS (Landaris). Vyprodaná hala viděla
báječně plynulou bezchybnou jízdu a zdálo se,
že jeho výkon bude těžko někdo překonávat.
O tom jak zdání klame a jak dobrá konkurence
se zde sešla svědčí jeho konečné sedmé místo. Po několika pomalejších jezdcích přejela
jeho čas příležitostná manekýna, Švédka
Malin Baryard-Johnsson na 16leté BUTTERFLY FLIP (Robin Z), ale ta hned zůstala na štítě
Meredith Michaels-Beerbaum s nejúspěšnějším koněm posledních let, 14letým SHUTTERFLY (Silvio I). Zdálo se být rozhodnuto,
jenže pak přijel její švagr, Ludger Beerbaum
s teprve 8letým vestfálským valachem ALL
INCLUSIVE NRW (Arpeggio). Chytrou jízdou
s dokonalými obraty na hranici rizika zajel
o pět setin vteřiny rychleji. Že je v úžasné formě, přesvědčila potom znovu Jessica Kürten
s CASTLE FORBES LIBERTINA, když dosáhla navlas stejného času jako Meredith. Zvítězil Ludger Beerbaum, druhé skončily shodně
Meredith M.-Beerbaum a Jessica Kürten, čtvrtá Malin Baryard, pátý Francouz Michel
Hecard na 11letém hř. ITOT DU CHATEAU
(Le Tot de Semilly) a šestý byl domácí Steve
Guerdat na 10leté JALISCA SOLIER (Alligator
Fontaine), která se vrátila po operaci těžké
koliky.
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číst pozorně už první článek v Jezdci, opakujeme, že v průběhu celého seriálu platí
pravidla ČJF. Šance na hlavní cenu – vůz
Volvo S40 jsou díky principu tajného času
mnohem vyšší i pro „obyčejné“ jezdce, protože do eventuálního finále postoupí 10 dvojic nejblíže tajnému času a to nutně neznamená ty nejrychlejší. A pochopitelně čím víc
startů ve finále, tím víc se „naředí“ poměr
profesionálů a amatérů. Těší nás, že se
postupně zaplňuje seznam přihlášených
jezdců a připomínám, že na zvýhodněné
zápisné má v tuto chvíli šanci ještě asi
30 dvojic. Všechny aktuality k seriálu budou
na našem webu (peta.cz) pod záložkou
Volvo Tour 2008.”
Ludger byl mimořádně zdrženlivý okolo hodnocení a nechtěl příliš mluvit o své nové naději. „Já si myslím, že je to výborný kůň a jezdím
ho hodně rád, ale nechci se moc rozplývat,
protože to pak na něj vytváří příliš velký tlak."
Nicméně prozradil, že tak někde v podvědomí
má pocit, že by to mohl být skutečný vítěz.
„Možná to bude kůň na OH" ale říkal to tak
potichu, jako by doufal, že nikdo neuslyší......
„U nás ve stáji je dva a půl roku. Přivedl ho
místní chovatel, který ho sám jezdil. Oni spolu
trochu bojovali a tak mě požádal, jestli bych ho
zkusil a od té doby je s námi. Já sám ho jezdím
asi rok. Je to můj jediný 8letý a tak ho teď
nechám odpočinout a budu ho připravovat na
venkovní sezónu, s nadějí vzít ho na olympiádu."
Závody měly vysokou úroveň. Parkury stavěl Rolf Ludi, který bude také stavět finále
v dubnu v Göteborgu. Znovu nechyběla divácky velmi atraktivní soutěž typu Derby, přes půl
metru hluboké „přírodní" jezírko, se skokem na
třímetrovém valu do 120 cm, společná pro děti
na ponících a zúčastněné celebrity. Aby se
handicap vyrovnal, tak dospělí jezdili bez sedla. Nechyběly ani soutěže spřežení. Padl
i nový rekord, celkem se v Palexpo aréně
bavilo jezdeckým sportem 39 000 diváků.
Příští kolo WC bude v Londýně 17.- 22.
prosince.
Podrobnosti jsou na
www.concours-hippique.ch
Václav Dvořák

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Apassionáta versus Lorenzo
V České republice kráčíme v popularizaci
koní mílovými kroky a kůň jako produkt slibující i komerční efekt již nikoho nepřekvapuje.
Výrazný krok k této situaci udělala před dvěma lety evropská koňská show Apassionáta,
která nejen že poprvé, ale i podruhé a po
letošním 7.-9. prosinci můžeme říci i potřetí
ne snad vyprodala, ale rozhodně čtyřikrát
velmi slušně zaplnila pražskou Sazka Arénu.
Vše o show tohoto typu bylo již na stránkách Jezdce řečeno vloni (23/06 viz
www.jezdec.cz) a letošní rok již nepřinesl nic
nového, snad jen to, že tentokrát již chyběli
i bratři Fernandezovi. Jinak však show určitě
splnila svůj účel a v hale jsem z úst mladých
nebo spíš dětských diváků slyšel jen slova
úžasu.
Letošním překvapením pro diváky bylo
zařazení vystoupení nejlepších českých voltižních jezdců pod vedením lonžérky Petry
Cinerové (DUKE). Nutno říci, že pro mě
osobně bylo předvedení českých reprezentantů (Petr Eim, Jana Sklenaříková, Jana
Bartoňková) vrcholem celé show. A nejen
pro mě. Naši nejlepší voltižéři se v průběhu
čtyř představení natolik sžili s předepsanou
hudbou a prostředím, že v sobotu večer již
sklízeli v Sazka Aréně skutečné ovace, kdy
většina publika stála a tak i pro většinu
návštěvníků se stali jedním z vyvrcholení
celé Appasionáty.
V každém případě je Sazka Aréna stále ještě lákadlem a prostředí samo o sobě umocňuje divácký zážitek. Navíc show je v tom nejlepším slova smyslu rutinovaně předváděná
a vytěží z onoho hipologického minima pro
laické publikum maximum efektů. Stejně tak
tomu bylo i letos a navíc sáhli pořadatelé
poprvé po profesionálních moderátorech a tak
i tento post poprvé na kvalitě představení
výrazně neubíral. Apassionáta se tak v předvánočním čase již dobře zabydlela v myslích
Pražanů a pravděpodobně se o svoji "českou"
budoucnost již nijak obávat nemusí.
Novinkou druhého prosincového víkendu
v Praze však bylo, že ve stejném termínu
Praha hostila i dalšího velkého světového
„showmastra". Po Jean-Francois Pignonovi
zavítal na Císařský ostrov další charismatický
Francouz vystupující pod jménem Lorenzo.
I tohoto koňského eskamotéra řada českých diváků viděla vystupovat v zahraničí
a jeho pověst tak dostatečně předcházela
samotné vystoupení. Za organizací jak soutěží spřežení, které se konaly před večerně
odpolední show, tak samotné show
s názvem Vánoční španělská škola stála
členka Jezdecké společnosti Císařský ostrov
Juliána Weinbergerová.

Již samotné halové kočáry přilákaly několik desítek diváků, kteří v mnoha případech
vyčkali i na následné představení, někteří
však přišli pouze na ně. Divákům byla přístupna i páteční generálka. Osobně jsem
sledoval nedělní vystoupení a počet diváků
se podle mých odhadů pohyboval mezi 200300. V sobotu prý byly ochozy haly společnosti In Expo Group plnější. I tak se však
počty lidí, kteří představení sledovali počítají
řádově ve stovkách a tisícovka to s největší
pravděpodobností nebyla. Na jedné straně je
jisté, že jezdecká hala neprojektovaná pro
podobné akce nemůže konkurovat lákadlu
návštěvy Sazka Arény, nic méně skutečnost,
že Prahu v průběhu listopadu zaplnily dvě
bilboardové kampaně na dvě koňské show
ve stejném termínu, postavení Vánoční španělské školy výrazně zkomplikovaly. Pokud
snad nebyli pořadatelé nějakým termínovým
diktátem ze strany hlavního aktéra donuceni
k této shodě, nebylo načasování premiérové
návštěvy Lorenza v tradičním termínu Apassionáty nejšťastnějším řešením.

Hlavní aktérem a hvězdou byl v Praze na Císařském ostrově Francouz Lauren Serre vystupující pod uměleckou přezdívkou Lorenzo
Všichni ti, kteří však již měli možnost se
s Lorenzem v minulosti setkat věděli, že
kousky jaké předvádí tento jezdec, jsou skutečně unikátní a zcela zákonitě jsou ozdobou
všech největších varietních koňských show
po celé Evropě a předpokládám že i za
mořem. Podstata jeho vystoupení spočívá
v tom, že jezdí a skáče přes překážky rozkročen na hřbetech dvou koní, kteří nejsou
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nijak spojeni a jezdec je vede pouze dotyky
dvou bičíků. Po tomto „zahřívacím" kousku
však Lorenzo graduje své vystoupení
a nakonec vede ze hřbetů koní další dva
páry na dlouhých opratích. S tímto "šestispřežím" pak překonává trojskok tak, že
jednotlivé páry se mezi skoky proplétají.
Lorenzo je tak skutečným mistrem svého
oboru.
Pro mnohé diváky však bylo překvapující,
že na rozdíl od jarního programu Pignonova,
nebyl tento efektní artista zcela zásadním
a nosným prvkem celého programu, ale byl
pouze zařazen do kaleidoskopu dalších
čísel.
Z nich se pořadatelé snažili vytvořit ucelený show program a na jejich pochvalu je
nezbytné říci, že většina čísel měla na
dnešní showpoměry slušnou hipologickou
úroveň. Sympatická byla i akcentace našeho národního plemene starokladrubského
koně (moderátory tvrdošíjně nazývaný
kladrubským koněm). Pau de deux dvou
starokladrubských šestispřeží je dopředu
vyhranou produkcí a i kostýmované vystoupení slatiňanských vraníků bylo příjemnou
podívanou. Pozadu nezůstali ani slovenští
zástupci z Národního hřebčína v Topoľčiankách a je vidět, že svým jezdeckým
pojetím i pokusem o ukázky ze Španělské
školy se poučili z show ve slovinské Lipici.
Jednotlivé počáteční kroky barokní práce
skutečně naznačují jistý potenciál a levírující topoľčianský zástupce dokonce zastínil
i všechny vystupující portugalské školy Luise Valency, kteří spolupracují s Apassionátou. Pražané tak mohli na počátku prosince
hned na dvou místech vidět snahu o předvedení barokní práce. Líbili se i ostravští
jízdní policisté a stejně tak temperamentní
parta „džigitů".
Jinak se však organizátoři programu
Vánoční španělská škola dopustili téměř
všech prohřešků proti kvalitní režii show. Ať
již to bylo dětsky naivní vstupní číslo, při kterém nebyla možná ani obří shovívavost a při
které se vnímavý divák za aktéry pouze styděl, či neúnosně dlouhé přestavby scény, při
kterých pracovala armáda pomocníků tím
nejvolnějším tempem. Jejich kontrastem byl
pouze profesionální projev dvou asistentek
Lorenza, které v neuvěřitelném tempu zvládaly měnit rekvizity v rámci jediného objetí
kolbiště. Své role se dobře nezhostila ani
dvojice moderátorů, která klopýtavě četla
z připravených listin hory textu. I tak však
byla většina jejich vstupů k přípravě scény
krátká a přestávkový čas musel být uměle
prodlužován. A tak jsem se, přesto že se mi
většina vystoupení líbila, těšil (ať mluvím za
sebe, i když myslím, že jsem nebyl zdaleka
jediný) až představení v chladném nedělním
podvečeru skončí.
Cyril Neumann
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Zimní soustředění ve Zduchovicích
Obohatíte své zkušenosti
pro nadcházející sezónu
Jezdecký areál Zduchovice Vám opět v prvních
měsících roku 2008 nabízí zdokonalit své jezdecké
dovednosti i připravit své koně na další sportovní
sezónu.
Připravenu pro Vás máme zvýhodněnou cenovou nabídku pobytů spolu s ubytováním a stravou.
Ubytování je zajištěno v nově zrekonstruovaných
pokojích, stravování připravují profesionální kuchaři.
Letošní novinkou, která Vás jistě zaujme je kombinace drezurního soustředění se skokovým. Ovládání základních drezurních prvků je předpokladem
úspěchu a dokonalejší ovladatelnosti koně na parkuru. Navíc přihlášením na tyto termíny soustředění
ušetříte.

Proto se neváhejte přihlásit.
Kombinovaná soustředění se budou konat v termínech 9. - 13. 1. 2008, kdy se ve výuce vystřídají
Olexandr Onoprienko a Petr Doležal, v termínu 20. 24. 2. 2008, kdy máte jedinečnou možnost si
vyslechnout rady Michaely Shimak a Sebastiana
Holtgrave a v termínu 19. 3.- 23. 3. za účasti Michaely
Shimak a Petra Doležala. Soustředění jsou koncipována tak, že první dny se budeme věnovat drezurním otázkám a následovat bude výuka skoková.
Výraznou slevu od nás získá také ten, kdo se přihlásí na více termínů konaných soustředění. Soustředění na sebe kontinuálně navazují, takže přihlášením na všechny soustředění jednotlivých trenérů
a jezdců konané za sebou získáte kompletní informace a zkušenosti.

Termíny soustředění roku 2008
Olexandr Onoprienko
9. - 10. 1., 8. - 10. 2.
Petr Doležal
11. - 13. 1., 15. - 17. 2. a 21. - 23. 3.
Michaela Shimak 19. - 20. 1., 20. - 21. 2. a 19. - 20. 3.
David O’Brien
25.-27. 1.
Pozor! Omezená kapacita pouze 10 koní!!
Sebastian Holtgrave
22. - 24. 2., 28. - 30. 3. a 25. - 27. 4.

Leden
9.1. - 10.1. Drezurní soustředění s Olexandrem
Onoprienkem. Tato soustředění jsou zaměřená na
skokovou drezuru. Důraz je kladen na základní přiježdění koně. Povede je bývalý mistr Ukrajiny ve
skocích a dnes přední drezurní jezdec na české
scéně. Pevné základy drezurních prvků si od něj
můžete osvojit v jezdeckém areálu Zduchovice již
druhou sezónu.
11.1. - 13.1. Navazující skokové soustředění
s Petrem Doležalem. První Čech v historii jezdeckého sportu, který se zúčastnil finálových bojů o Světový pohár. Působil v největších německých
obchodních stájí u Ignáce Bergera v Sulzbachu. Na
českých i zahraničních kolbištích dosáhl s koňmi
německého původu mnoha sportovních úspěchů.
Soustředění je určeno dětem a juniorům, mladým
koním, jezdcům a koním střední a vyšší výkonnostní
úrovně, pony jezdcům.
19.1. - 20.1. Drezurní soustředění s Michaelou
Shimak. Může být výborným příkladem pro mnohé
začínají a mladé jezdce, kteří se chtějí věnovat jak
skokovým tak drezurním soutěžím.
Své první zkušenosti sbírala již v mladém věku,
kdy absolvovala drezurní školu u špičkové trenérky
paní Hucke.Výborné výsledky získala na poli všestrannosti. V současné době se věnuje drezurnímu
ježdění a úspěchy sklízí v nejvyšší kategorii Michaela Shimak je mladá úspěšná německá drezurní
jezdkyně a toto soustředění je určeno pro všechny
skokany i drezurní specialisty.
25.1. - 27.1. Skokové soustředění s Davidem
O’Brienem. Již po několikáté zavítá do jezdeckého
areálu Zduchovice úspěšný irský skokový reprezentant David O’Brien - vítěz několika Evropských
Grand Prix a trenér, který se podílí na přípravě irské
skokové reprezentace.
David O’Brien je spoluautorem manuálu trenérů
pro FEI.

22.2. - 24.2. Navazující skokové soustředění se
Sebastianem Holtgravem. Tento německý jezdec
se pravidelně umísťuje na předních příčkách Grand
Prix. Dříve působil ve stájích Rene Tebbela a Paula
Schockemohle. Každým rokem také připravuje mladé koně na prestižní Bundes championat a zúčastňuje se MS mladých koní v Lanaken. V současné
době je u něj v aktivním tréninku Michaela Hažmuková, která pod jeho vedením získala bronzové
umístění na ME dětí v parkurovém skákání v Istanbulu. Výcvik bude prováděn v německém či anglickém jazyce s možností překladu.

Březen
19.3. - 20.3. Drezurní soustředění s Michaelou
Shimak. Michaela Shimak je mladá úspěšná
německá drezurní jezdkyně a toto soustředění je
určeno pro všechny skokany i drezurní specialisty.
21.3. - 23.3. Navazující skokové soustředění
s Petrem Doležalem. Soustředění je určeno dětem
a juniorům, mladým koním, jezdcům a koním střední
a vyšší výkonnostní úrovně, pony jezdcům.
24.3. - Hobby Cup 2008
Při příznivém počasí bude v neděli pro všechny
jezdce (a nejen pro ně), kteří se zúčastní soustředění, připraven první veřejný trénink v roce ze série
Hobby Cup 2008.
28.3. - 30.3. Skokové soustředění se Sebastianem Holtgravem

Duben
25.4. - 27.4. Skokové soustředění se Sebastianem Holtgravem

Podrobné informace a přihlášky naleznete
na internetových stránkách
www.kone-zduchovice.cz
Vaše dotazy Vám také rádi zodpovíme na
tel. čísle: (+420) 604 220 575
nebo e-mailu barbora@la-boheme.cz
Zvláště se informujte o zvýhodněné cenové
nabídce! Nezůstávejte doma a přijďte nasbírat nové a obohatit již nabyté zkušenosti své
i vašich koní.
Těšíme se na vaši účast.

CSI ** Stadl Paura
Úspěšné zakončení letošní sezóny se
podařilo členkám La - Bohéme Teamu
Michaele Krulichové a Lucii Krulichové na
CSI ** ve Stadl Paura 22. - 25. listopadu.
Zázemí luxusní vytapěné haly Österreichishes Pferdezentrum a tradičně velmi dobrá organizace již zavedené pořadatelské
značky SRC Lamprechthausen, Seppa Gölnera byli předpokladem velmi příjemně stráveného víkendu.
Velmi kuriózní situace nastala v zahajovací
soutěži do 110 cm, kde se v jízdě na čas od
peletonu oddělily dvě závodnice téměř o dvanáct sekund a po shodném čase 36,21 se

Únor
8.2. - 10.2. Drezurní soustředění s Olexandrem
Onoprienkem. Tato soustředění jsou zaměřená na
skokovou drezuru. Povede je bývalý mistr Ukrajiny
ve skocích a dnes přední drezurní jezdec na české
scéně. Pevné základy drezurních prvků si od něj
můžete osvojit v jezdeckém areálu Zduchovice již
druhou sezónu.
15.2. - 17.2. Skokové soustředění s Petrem
Doležalem. Soustředění je určeno dětem a juniorům, mladým koním, jezdcům a koním střední a vyšší výkonnostní úrovně, pony jezdcům.
20.2. - 21.2. Drezurní soustředění s Michaelou
Shimak

Sestry Lucie a Michaela (vpravo) Krulichovy

-4-

rozeskakovaly o první místo. Jednou z nich
byla naše Michaela Krulichová (HORSE AND
MORE CATANI) a bezchybnou a rychlou jízdou nenechala nikoho na pochybách o tom,
že v pátek se bude hrát česká hymna.
Na třetím místě pak skončila další česká
jezdkyně Zdeňka Vávrová (CORTINA). Lucie
Krulichová na PEM byla dekorována jako
pátá.
Po sobotní klasické Children tour do 115
cm se opět nesla halou po vítězství Lucie
Krulichové na PEM česká hymna. Ta zvítězila o 2,5 vteřiny před D. Hermem z Rakouska.
Do puntíku se potvrdil tip letošního mistra
Rakouska a vítěze pražského CSIO Jürgena
Krackowa, který po pátečním vítězství Michaely Lucku utěšoval slovy: „Neboj, zítra si
to prohodíte…".
Jeho další předpověď, že v nedělním finále
dětské Grand Prix skončí děvčata první
a druhá se naplnila po dramatickém průběhu
jen z části. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 23 dvojic z Rakouska, Slovenska, Itálie,
České Republiky a Německa.
Lucie Krulichová startovala na NIKOLA
čtvrtá, bohužel s jedinou lehkou chybou. Ani
Michaela se na HORSE AND MORE CATANI
nevyhnula chybě. Nakonec se však Lucie
přeci jen do rozeskakování (čtyři dvojice)
dostala se svým druhým koněm PEM.
Naše dvojice nastupovala k rozeskakování
jako poslední. I když všechny předcházející
absolvovaly čistě, po velmi dobrém výkonu
zvítězila Lucie v těsně nejrychlejším čase
(32,70) v Children Grand Prix CSI ** Stadl
Paura. Na druhém místě skončila Laura
Messner z Rakouska s GARIBALDI 10
(33,28) před Melanií Buchner na COLOUR
WHITE (33,76). S NIKOLOU 10 skončila
Lucie v konečném pořadí na sedmá a Michaela obsadila na HORSE AND MORE
CATANI 8. místo. Český, zlatý hattrick dětských soutěží potěšil všechny členy české
equipy a řadí se po úspěších na CSIO Salzburg, účasti na ME pony, zlatu a bronzu
z MČR v Ostravě, k velmi cenným úspěchům
členek La - Bohéme Teamu pod vedením
Miroslava Půlpána.
Podrobnosti z Rakouska naleznete na:
www.reitsportnews.at/Presse_infos/nov07_stadl23.htm
www.reitsportnews.at/Presse_infos/nov07_stadl17.htm
www.reitsportnews.at/Presse_infos/nov07_stadl12.htm
a výsledky na www.stadl-paura.reitsporttv.com

ZE ZAHRANIČÍ
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Blahopřejeme...

Drezura
v Albertovci

...Jaroslavu Jindrovi, významné osobnosti naší jezdecké společnosti, který 16. prosince oslavil sedmdesátiny.
Jaroslav Jindra je celoživotně
spojený s jezdectvím v Olomouci. Nejprve jako jezdec,
později jako trenér původně
Zora Olomouc a pak v JK
SZTŠ Olomouc. V současné
době se s ním setrkáváme
jako s komisařem KMK a nyní
je i trenérem Ivo Přibyla z Brna.

V hale albertovského hřebčína
proběhly 1. prosince drezurní závody. Na startu bylo 42 účastníků.
O statut mezinárodních závodů se
postarali jezdci Německa s dvanácti
starty zejména v nižších soutěžích.
Nejúspěšnější byla domácí Daniela Křemenová, která ve všech
soutěžích zvítězila s třemi koňmi
různé výkonnosti.
Celkové výsledky: -Z- DÚ/2003 (15) 1.
D. Křemenová - AMADEUS 5 (JK Hřebčín
Albertovec), -L- DJ/2003 (8) 1. D. Křemenová - COLADAS (JK Hřebčín Albertovec), -L- DD/2003 (17) 1. D. Křemenová COLADAS (JK Hřebčín Albertovec), 2. R.
Bravenec - DR SHIWAGO (Německo), 3.
L. Zuvačová - GAEUES SL (JK Steally
Opava), -S- JÚ/2006 (6) 1. D. Křemenová
- LIKEUR (JK Hřebčín Albertovec), 2. R.
Bravenec - RAVEL (Německo), 3. L. Langerová - ALADIN (František Cvetler), -SJD/2006 (5) 1. D. Křemenová - LIKEUR
(JK Hřebčín Albertovec), 2. L. Langerová ALADIN (František Cvetler), 3. R. Bravenec - RAVEL (Německo).
-jge-

Foto J. Gebauer
Nejúspěšnější drezuristkou v Albertovci byla domácí Daniela Křemenová
na AMADEUS 5 a COLADAS (foto)

Nová kniha
Markéta Vopičková - Ciprová:
Jezdecké potřeby pro každý den
V úvodu jsou kategorizovány disciplíny klasického anglického ježdění a vysvětlena základní terminologie. V další části jsou představeny
jednotlivé typy jezdeckých potřeb.
Popsána je jejich funkce, jsou uvedeny různé typy a varianty provedení, praktické použití, údržba a nejdůležitější údaje o konstrukci. Vše
je doplněno množstvím názorných
fotografií, fotoseriálů a kreseb.
Váz., formát B5 (160 x240 mm),
184 stran, 457 obr., kniha je celobarevná, cena 350 Kč
ISBN 978-80-209-0358-7, EAN
978-80-209-0411-9

Východočeši
oceňovali
Společenským večerem, spojeným s vyhodnocením nejúspěšnějších jezdců v kategorii dětí, juniorů
a mladých jezdců ukončili letošní
sezónu východočeši. V sobotu
1. prosince se sešli ve Slepoticích.
Východočechy bylo vidět na
předních místech nejen v soutěžích
MČR, ale zúčastnili se i ME juniorů
ve všestrannosti (P. Pejřilová a M.
Příhoda) a ME dětí ve všestrannosti
na pony (V. Příhodová).
Poděkování za dlouholetou práci
v jezdeckém sportu bylo vyjádřeno
předáním čestných odznaků Františkovi Petříkovi, V. Fofovi,
S. Závorkovi, V. Vančurovi, P. Mackovi, A. Jeřábekovi, P. Škodovi
a J. Learové.
Celkem bylo uděleno i 21 výkonnostních odznaků.
Celým večerem provázela vtipně
moderátorská dvojice ve složení
Jaroslav Grodl a Miloslav Příhoda
ml.
M. Kvapilová

Výsledky
Praha - Císařský ostrov 1.-2.12. -Zlim. čas (32) 1. Mikulková - ZIKO (Stará
Boleslav), stupň. obt. do 110 cm (48) 1.
Rosická - BLUE CHIP CANDY (JS Císařský
ostrov), -L*- (28) 1. Šístková - HAVAJ 1
(Nebanice), 2. Hučíková - DAK (JK Dítě
a kůň), 3. Křivková - OK BEA (Cento Bruzo-

Všestranní militaristé
Mladí militaristé se letos již
podruhé sešli ve Sportovním centru mládeže v Kolesách. Seriál
šesti soustředění bude pod vedením Daniely Diringerové a Jaroslava Grodla absolvovat celkem
20 dětí. Během prvního soustředění této dvojici trénérů pomáhala
s drezurní přípravou Hana Pelikánová - Vašaryová a jistě, pokud jí
to budou mateřské povinnosti
dovolovat, do Koles opět přijede.
Pečlivá příprava nese své ovoce v
podobě dobrých výsledků, v letoš-

Foto K. Návojová

ním roce účastníci SCM získali
na MČR ve všestrannosti 1., 2.
a 3. místo mezi juniory a 1.a 3.
místo v soutěži dětí.
Mladí militaristé jsou dobrá parta,
devět nových členů rychle zapadlo.
O svých všestranných schopnostech a dovednostech a o tom, že
umí pobavit sebe i všechny kolem,
přesvědčili nejen ve skokových i
drezurních sedlech, ale také při
výborném a vtipnými kostýmy doplněném voltižním vystoupení v rámci mikulášské besídky.

vice), -S*- (9) 1. Zvára - GRANDE DAME
Z (JS Cís. ostrov), 2. Matějka - NON PLUS
ULTRA (Egersmann Caro As), 3. Vrchotová
- VINICE (Tretera), -ZL- (19) Straka - JASPA (Němčovice), stupň. obt. do 120 cm
(20) 1. Vochozková - LIPAN, 2. Vochozková
- BEŠKOV (Opatrný Hořovice), 3. Šandová
- BAVIERA (Švec), stupň. obt. do 130 cm
+ žolík (13) 1. Roubalová - RIA 1 (Roubal
Plzeň), 2. Charvátová - VIGORA 1 (Strážiště), 3. Roubalová - ŠERRY (Roubal Plzeň),
-S*- (9) 1. Charvátová - VIGORA 1 (Strážiště), 2. Horák - PASTOR 1, Pejřil - LAVE
Phys CaC (oba HJK).

Ve dnech 1.-2. prosince se
v hale na Císařském ostrově
v Praze konaly skokové soutěže až do stupně -S*-. V sobotním -S*- byl nejúspěšnějí
domácí Ondřej Zvára na
GRANDE DAME Z, který
zvládnul kurs mezi devíti dvojicemi jediný bezchybně.

PF 2008
pﬁeje
ãtenáﬁÛm
Jezdce
redakce

Ve dnech 22. - 24. listopadu probíhal výběr hřebců pro Oldenburskou plemennou knihu a Oldenburského mezinárodního skokového svazu se sídlem
ve Vechtě. Předvýběry probíhaly od 10. 10. do 16. 10. Celkem se zúčastnilo kolem 600 hřebců ročníku 2005. V první den byl vybrán a postoupil do
körungu i hřebec odchovaný v České republice chovatelem Lubošem Kuzďasem. Hřebec po holštýnském Quality z matky po Landor S se líbil ve stylu a technice skoku. Do körungu bylo vybráno 27 hřebců. V sobotu 23. listopadu pak získalo oprávnění připouštět 14 hřebců. Mezi nimi byl i hřebec z
chovu Luboše Kuzďase. Na následné aukci byl pak vydražen do stájí Paula
Schockemöhleho. Hřebec se narodil v květnu 2007 na farmě společnosti
Kuzďas s.ro. v Cerhýnkách v okresu Kolín. Gratulujeme!

Vzdělávání
instruktorů, cvičitelů a trenérů III. a II.třídy
Akreditované zařízení MŠMT otevírá vzdělávací
programy v oblasti jezdeckého sportu.
Zahájení kurzů 2. a 3. února 2008 v Praze.
Přihlášky do 30.12. 2007 na adresu:
Mgr. Jaroslav Sedláček,
Hillebrantova 1077, 158 00 Praha 5
Informace – tel.: 724 511 140, 732 951 569
e-mail: jaroslavsedlacek@centrum.cz

Cvičitel jezdectví
Vzdělávání v rámci vzdělávacích programů
v oblasti sportu.
Akreditované pracoviště MŠMT ČR otevírá kvalifikační
kurz pro cvičitele jezdectví.
Termín: březen - květen 2008 v Brně a v Tetčicích
u Brna
Rozsah vzdělávání: 170 hodin - formou víkendového
studia
Podmínky a osnovy pro získání kvalifikace cvičitel v jezdectví
jsou uvedeny v materiálech ČJF: Vzdělávání v České jezdecké
federaci - Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví
- platnost od 1. 4. 2005 - také na www stránkách ČJF.
Zkouška se koná před komisí ČJF.
Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2008
Informativní schůzka se koná 23. února 2008 v 10.00 hod.
v Tetčicích u Brna

Přihlášku s uvedením základních údajů
(licence min 3 roky, věk min. 18 let), včetně kontaktu
a event. podrobné informace:
tel.: 604 176 856 nebo 541 562 278 (VFU Brno)
e-mail: nesnalovae@vfu.cz
MVDr Eva Nesňalová,CSc., Horákova 8, 616 00 Brno
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