XVI. roãník

ãíslo 21

7. 11. - 20. 11. 2008

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

Linzer Pferde Festival CSI**
Přelom října a listopadu zastihl české skokové jezdce v hale v Linzi, kde se ve dnech
31. října až 2. listopadu CSI** zúčastnilo 24
českých jezdců. Pro účastníky byly připraveny tři výkonnostní úrovně (bronz, silver
a gold) a jedna speciální pro děti a juniory
(120 cm). Právě v dětské skupině nám
rakouský CSI zcela patřil. V zahajovací soutěži (společná pro děti i juniory, 24 start.)
zvítězila Lucie Krulichová na NICOLA 10
před Zdeňkou Vávrovou s OLYMPIA.
V sobotu a neděli pokračovala jezdkyně ze
Zduchovic ve svém vítězném tažení a sledována Z. Vávrovou ovládla kategorii dětí (8).
Lucie Krulichová byla úspěšná se svými
oběma koňmi a v sobotu zvítězila opět na
NIKOLA 10 a v neděli pak s PEM.
I mezi juniory jsme byli spokojení
a v 16členném poli jsme získali v sobotu
druhé místo díky Janě Perníčkové na CAR-

Lucie Krulichová na NIKOLA 10 v Linzi

DIFF a třetí zásluhou Barbory Vojtkové
s GARFIELD. Její sestra Alžběta završila
svá vystoupení v neděli druhou příčkou na
DE SCHOKO.
Mezi dospělými si v pátek dobře vedli
Aleš Opatrný a Jiří Papoušek. V nejtěžší
skupině (gold - 140 cm) a mezi 98 dvojicemi skončil A. Opatrný na KRISTALY druhý,
těsně sledován třetím J. Papouškem na
STAKKATA. Celkem absolvovalo bezchybně 23 dvojic.
V sobotu potvrdili druhým místem ve zlaté skupině svoji formu Jiří Papoušek
a STAKKATA (103 startujících).
V neděli pak čeští jezdci završili konkúr
úspěchy napříč všemi skupinami. O dětské
a juniorské skupině jsme již hovořili. Ve
skupině bronz (125 cm) získala mezi 24
bezchybnými (95 start.) 14. příčku Lucie
Poláková na QUENTA a silver společnosti
(135 cm a 120 start.)
vévodil Jiří Papoušek na
STAKKATA. Za ním
skončil šestý Aleš Opatrný a CONGO KING
a mezi 18 bezchybných
se ještě dostali Josef
Pařenica na CALLEDA
(16.místo) a Alena
Machová s DUKE OF
LANDO (18.).
V závěrečné Grand
Prix (145 cm, 71 start.)
jsme měli celkem osm
dvojic. Do rozeskakování
osmi koní se dostal Jaroslav Jindra s CANON
PMax a celkově skončil
pátý. Druhý nejlepší
z našich byl Aleš Opatrný na KRISTALY, který
skončil se 4 body na 14.
příčce. Grand prix vyhrál
rakouský reprezentant
Stefan Eder na CHILI
VAN PIJK.

Vítězkou seriálu O pohár Prahy se stala
Adéla Půlpánová, kterou dekorovala náměstkyně primátora Prahy Markéta Reedová

O Pohár hl.
města Prahy
V sobotu 25. října vyvrcholil v Praze
v hale společnosti In Expo Group pátý ročník seriálu soutěží pony ve skákání
O pohár hl. města Prahy. Seriál vypisuje
Sdružení sportovních klubů za podpory
(Pokračování na str. 2)

Předplatné pro rok 2009
Šestnáctý ročník zpravodaje Jezdec se chýlí ke konci a s tím přichází opět informace o předplatném. Dnes dostáváte složenku na rok 2009. Spolu s
předplatným si můžete, tak jako v minulých letech zajistit i 12. Jezdeckou ročenku. Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít, stejně
jako v minulých letech, lacinější. Její samostatná cena je 250,-Kč (včetně poštovného). Předplatitelé ji obdrží za 130,- Kč.
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2009, včetně poštovného bude pro čtenáře v ČR 569,- Kč resp. 696,- Kč, včetně Jezdecké
ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2008 1190,- Kč a ke čtenářům v zámoří bude putovat Jezdec za 2190,- Kč,
v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Velmi důležité je čitelné vyplnění jména plátce na složence. 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.
Variabilní symbol je 2009. V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.

SPORT

REPORTÁŽE

Pohár hl. města..
(Dokončení ze str. 1)
Magistrátu hlavního města Prahy. Podruhé
převzala letos nad seriálem patronát
náměstkyně primátora Prahy paní Markéta
Reedová, která se také o průběh soutěží
aktivně zajímala a byla přítomna i při závěrečném kole.
Tradičně, a bude tomu tak i v roce 2009,
se seriál koná dvakrát v zámeckém areálu
ve Ctěnicích a dvakrát na Císařském ostrově. Je určen kategorii jezdců na pony (do
16 let) a při prvních dvou kolech je v seriálu vypsána úroveň ponyhandicap -L- a ve
druhých dvou ponyhandicap -S-. Podle
výsledků jednotlivých dvojic jsou jezdcům
udíleny body a na závěr celého seriálu je
vyhlášen i seriálová vítězná dvojice.
V letošním ročníku si průběžně velmi
dobře vedla Adéla Půlpánová na IT’S MY
DANCER (JK Benátky nad Sázavou), která
zvítězila v prvních dvou kolech a dobře se
umístila i v kole třetím. Do závěrečné soutěže tak nastupovala jasně na čele před
Eliškou Pavlíkovou na GOLDBÄR (JK Farma Semily), která také bodovala ve všech
třech předchozích kolech, ale k poslednímu
kolu již nedorazila.
Závěrečné kolo na Císařském ostrově
se tradičně koná v hale a závěr seriálu je
vlastně vstupem do halové sezóny. Letos
provázel toto halové vyvrcholení krásný
podzimní den a tak se účastníkům ani pod
střechu nechtělo.
Již v zahajovací soutěži (ponyhandicap L-) se dobře předvedla Lucie Krulichová
z JO La Boheme Zduchovice. Zvítězila na
MARS STAR a druhé místo obsadila na
TOP DEJA VUE. V samotné finálové soutěži (ponyhandicap -S-) se k ní přidala
i sestra Michaela a spolu pak ovládly závěrečné kolo seriálu. Zvítězila Michaela na
NIGHTFEVER před Lucií s TOP DEJA

VUE. K tomuto vítězství potřebovaly sestry
porazit své největší konkurentky v závěrečném rozeskakování sedmi dvojic.
Bohužel obě tyto jezdkyně byly v seriálu
doposud bez bodového zisku. A tak své
postavení z celého roku potvrdila Adéla
Půlpánová, která získala s NIGHTBEAUTY
v závěrečném kole šest bodů za 5. místo
a i s IT’S MY DANCER ještě bod za 10.
příčku. Celkově tak jasně na NIGHTBEAUTY zvítězila se ziskem 27 bodů v pátém
ročníku seriálu O pohár hl. města Prahy.
Na druhém místě se současně s 19 body
umístily Eliška Pavlíková na GOLDBÄR
s tentokrát s NIGHTBEAUTY (17 bodů).
Nyní čekají pořadatele seriálu konzultace s dalšími vypisovateli ponysoutěží (La
Boheme Zduchovice, JK Mělník, JK Heroutice) o termínech roku 2009 a v průběhu
listopadu budou oznámeny termíny šestého kola roku 2009. Paní Markéta Reedová
byla s celým průběhem letošního ročníku
spokojena a přislíbila svoji podporu dětskému sportu na pony i pro rok 2009.
Další výsledky: -Z- lim. čas (58) 1. Kopáčková - RIVOK (JK Tábor), stupň. obt. do
110 cm (54) 1. Tomaidesová - SONET 3
(JK Louňovice).

Seminář v Brně
Asociace svazů chovatelů koní a Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem pořádají na Mendelově zemědělské a lesnické
univerzitě v Brně seminář s názvem Aktuální problémy chovu a šlechtění koní
v ČR. Program zahájí v pátek 21. listopadu
přednáškový program v aule MZLU v Brně,
kde svůj příspěvek přednese vedle mnoha
českých odborníků i zástupce svazu Selle
Français Arnaud Evain (Zkušennosti a perspektiva šlechtění Selle Français). V sobotu je pro účastníky připraven program
v hřebčínech Kladruby n.L. a Slatiňany.

Rekordní suma pro Piafu!
V úterý 28. října vyvrcholil v podvečerních hodinách závěrečnou aukcí vybraných obrázků v prostorách obchodního domu Dance and Jump letošní ročník projektu Kamarádi kůň
a pes. Dražilo se (dražitelem byl opět Petr Toman - foto) celkem 10 obrázků, vč. ústředního motivu letošního ročníku od Natálie Roučkové, za které se vybralo v souhrnu 25 300
korun! Dalších 29 571 korun pořádající redakce časopisu Jezdectví získala z registračních
poplatků účastníků a z internetových aukcí, které probíhaly v druhé polovině října. Celkem
se tedy na pomyslné konto nashromáždilo 54 871 Kč, což je za sedm let trvání této akce
rekordní suma. Za ní bude zakoupeno vybavení pro sdružení Piafa ve Vyškově provozující
hipoterapii a canisterapii.
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Tisková zpráva ministerstva
zemědělství
V Praze dne 3. listopadu 2008

Ministr zemědělství odvolal
ředitelku Národního hřebčína
v Kladrubech
Ministr zemědělství Petr Gandalovič
odvolal k 31. říjnu 2008 Ing. Lenku Gotthardovou CSc z funkce ředitelky Národního hřebčína v Kladrubech.
„Důvodem odvolání byly zjištěné nedostatky v hospodaření hřebčína. V současné době
je pověřen vedením hřebčína Ing. Tomáš
Kunc, který doposud zastával funkci zástupce ředitelky," sdělil ministr Gandalovič.
Nový ředitel nebo ředitelka kladrubského
hřebčína vzejde z výběrového řízení. To by
mělo podle ministra odstartovat ještě do
konce tohoto týdne.
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Nechoď Vašku
s pány na led
říká jedno české mudrosloví, a v námi
zkrácené parafrázi dodává: sklouzne
pán a ruku zláme kmán. Tato říkanka
se mi vybavila v momentě, kdy se ke
mně dostala informace o odvolání ing.
Lenky Gotthardové z pozice ředitelky
Národního hřebčína.
Jistě si vzpomenete na vyjádření tiskového střediska ministerstva zemědělství
z 9. září tohoto roku (Jezdec č. 17), kde
se praví "Pro odvolání ředitelky NH
nejsou žádné důvody".
V pondělí 3. listopadu se do Kladrub
dostavil ministr zemědělství Petr Gandalovič osobně a při diskusi se zaměstnanci
hřebčína prý údajně zaznělo, že pro NH
je přichystána několik set milionová dotace z Evropské unie a současná ředitelka
není dostatečnou garancí pro manažerské zvládnutí takové investice.
A najednou jsem si připomněl situaci
před pěti lety, kdy byl z čela hřebčína
(bez udání důvodu) odstraněn MVDr.
Norbert Záliš. Po dvanácti letech práce,
která je navždy v historii spojena s uvedením Kladrub do obecné národní známosti, povýšení hřebčína do šlechtického
stavu našeho rodinného stříbra a s mnoha poctami na té nejvyšší společenské
úrovni, nenašli jeho odpůrci i následovníci ani tolik noblesy, aby s odvoláním jimi
nenáviděné osobnosti počkali jen několik
dní a z vrat hřebčína jej vypoklonkovali
s poctami u příležitosti 60. narozenin.
Nyní se zdá, že se rodinné stříbro
začíná až příliš lesknout evropskými miliony. Bude jistě mnoho povolaných, kteří
si budou s utrácením vědět rady. Bohužel nakládání s veřejnými rozpočty nemá
u nás příliš dobrou pověst.
Jsem zvědav, kdo stane v čele hřebčína, a jaký bude poměr mezi jeho manažerskými a odbornými schopnostmi. Zda bude
vnímat onu jedinečnost místa, o které přesvědčili v devadesátých letech minulého
století zástupci hřebčína i Poslaneckou
sněmovnu. A zda to bude pán a nebo
kmán. Je jen nepříjemné, že oním stále
kluzčím ledem je nám tolik drahý hřebčín.
A také jsem zvědav, zda se v galerii
dosud úřadujících osobností v čele hřebčína objeví, před fotografií Milana Vítka,
i dosud chybějící portrét Norberta Záliše.
A nebo zda byla tato tradice, sahající
v dochované řadě portrétů až do roku
1864 první ředitelskou fotografií Edwarda
rytíře Löfflera, dnes již minulým managementem definitivně znehodnocena.
Cyril Neumann

ZPRÁVY

ZE ZAHRANIČÍ

KOHEN negativní
Dopingová kauza, která byla zahájena
na finále Českého skokového poháru
pokračuje. Disciplinární komise (DiK) pod
vedením Milana Theimera se sejde ke
svému zasedání 13. listopadu ve Zlíně,
kde se bude diskutovat další postup.
Samotnými kauzami se bude pak komise
zabývat 20. listopadu při projednávání ve
Frenštátě pod Radhoštěm.
Pro ty, kteří nesledují JEZDCE tak pečlivě, jenom připomínáme, že při finále
ČSP odmítl vítězný Aleš Opatrný nechat
koni LECARINO odebrat krevní vzorek.
Druhým vylosovaným byl KOHEN Barbory Tomanové. Tato stáj krevní vzorek
poskytla, ale její zástupci nepodepsali
(podle tvrzení vzhledem k organizačnímu
zmatku) protokol o odběru.
Dobrá zpráva pro stáj Dance & Jump
je, že krevní vzorek koně KOHEN byl
potvrzen jako negativní, a tak se dá očekávat, že celý případ nebude mít nějaké
dramatické vyvrcholení. Jak skončí kauza
LECARINO musíme počkat až do 20.
listopadu.

Foto J. Bělohlav

Byliny to asi nebyly
Dopingová tématika má však pokračování. Jak nám sdělil předseda DiK na stůl
komise se dostal další případ. Z německých laboratoří dorazila na Strahov informace, že krevní vzorek koně PAMPALINY (vítěz drezurního finále KMK 6letých)
byl pozitivně testován na zakázanou látku
Quaifenesin, která patří do skupiny myorelaxantů.
Jak nám sdělil MVDr. Zdeněk Žert
z fakultní veterinární kliniky v Brně tato
látka se používá při zklidnění a uvolnění
koní a má především relaxující účinky.
Velmi často je nasazována před samotným uspáním či lokální anestezií při operacích v terénu. Používá se i při dýchacích potížích, kdy odstraňuje napětí ve
svalech a ulehčuje odkašlávání. Ke stejným účelům se pak používá i v humánní
medicíně.
Spojili jsme se s trenérkou jezdkyně
koně PAMPALINY paní Renatou Habáskovou (Ronex Praha). Ta byla pozitivním
nálezem zaskočena a při pátrání, co by
mohlo být jeho příčinou uvedla, že jediné
co PAMPALINY před závody konzumoval
byla bylinná směs s antistresovými účinky
od naší renomované krmivářské společnosti. Podobnost s antistresovými účinky
nalezené látky a deklarovaným působením
bylinné směsi nás vyprovokovala, že jsme
ve snaze objasnit původ látky v těle PAMPALINY pokračovali a oslovili i zástupce
této společnosti. Ten však důrazně vyloučil, že by směs mohla Quaifenesin obsahovat a potvrdil, že je pouze bylinného
charakteru a neobsahuje žádné výtažky.
Na základě dalších informací jsme se
dozvěděli, že látka Guaifenesin je určena
především při léčení dýchacích potíží, kdy
zvyšuje tvorbu řídkého hlenu v dýchacích
cestách. Současně zklidňuje dráždivý
pocit v krku provázející zánět hrdla
a obsahuje ji například veterinární lék na
usnadnění dýchání Atussin.
I tímto případem se bude DiK zabývat
na svých zasedáních 13. a 20. listopadu.

Morfium z ovsa
Již jen jako perličku uveďme, že dopingovými kontrolami se trápí jezdecké společnosti v celém světě. V britském tisku
byl prý popsán případ, kdy z hustě vlčím
mákem zapleveleného ovesného pole se
do ovsa dostala i maková zrnka a koně
konzumující tento oves byli pozitivně testování na morfin.

Ponyliga do finále
Letošní již šestý ročník seriálu Ponyliga
pro jezdce na pony i na velkých koních do
21 let se přiblížil k finále. Z letošních osmi
kvalifikačních kol po celé republice, již proběhlo šest.
Jezdce v neděli 23. listopadu čeká
sedmé kolo v hale v Herouticích (přesunuté z původního termínu 7. září) a dále již
poslední kolo v předvečer finálového dne
v sobotu 29. listopadu.
Oproti minulým rokům se tentokrát může
ještě lecos změnit. Zatím je otevřené, kdo
postoupí do finále jednotlivých kategorií.
Na finále při účasti v obou závěrečných
kolech mohou ještě pomýšlet i jezdci, kteří
se v této chvíli zdají být bez šancí…
V průběžném pořadí v nejmladší Ponylize pro děti do 12 let je pěkně natěsno
a zatím jsou na prvním místě ex equo dvě
jezdkyně. Loňská vítězka Petra Boháčová
(JS Delta) a Lucie Přikrylová. Těsně na
paty jim šlape Barbora Kamírová.
Míst ve finále je však minimálně deset
a závodit se zde začíná s čistým kontem.
Šanci promluvit do boje o skokové sedlo
a další hodnotné ceny má tak pořád ještě
mnoho dalších.
V otevřené Pony Extralize (pro všechny jezdce na pony do 16 let) má v této
chvíli jasnou převahu Ivana Hronová z JS
Opatrný Hořovice s 34 body. Za ní však již
jsou zatím opět se stejným počtem 24
bodů Petra Miletínová (JK Heroutice)
a opět Lucie Přikrylová. Tato jezdkyně
jako jediná boduje ve všech třech částech
seriálu a všude je zatím do 3. místa!
V Extralize v této chvíli doplňuje vedoucí
čtveřici Teresa Klímová (JK Kamenice).
Tato čtveřice má v této chvíli nejblíže
k postupu do velkého finále se střídáním
koní, kde si první tři rozdělí finanční částku
50 000,- Kč.
V kategorii Teenager pro jezdce na velkých koních do 21 let je po celou sezonu
leadrem Jana Perníčková (JK Heroutice),
která má 40 bodů za vítězství ve všech čtyřech kolech, ve kterých startovala. Za ní,
se značným odstupem (10 bodů), jsou
Lucie,Strnadlová a Lucie Přikrylová, když
každá z nich zvítězila v jednom ze zbývajících kol. I zde však postoupí minimálně 10
jezdců a vše může být ještě jinak.
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Pardubicích se ve dnech 28.29. října konal poslední šampionát roku 2009. Ten měly
na progarmu děti na pony ve
všestrannosti. Posledními
mistry roku se stal Tomáš
Grézl na BAK 1 (JK Beka
Loučka) v kategorii 10-12 let
a Veronika Příhodová na EL
GRAND SILVER (JK PAM
Vlčkovice) v kategorii 13-16
let. Spolu s ní na fotu stříbrná Veronika Pavlíčková
(SAGAR 1, JS Sobětuš)
a bronzová Eva Matějčková
(KETTY 4, JK Rumburk).
Dvě mistrovské soutěže
doplnily ještě závody -Z- (23
start., 1. Jar. Hatla SECOND
SUPREME), -ZL- (25 start.,
Jar Hatla - ZACK, Horse
Academy
Radimovice)
a -ZK- (29 start., Pavel
Vaněk - CRAZY LOVE, Ratibořské Hory). Svoji soutěž
měli i staří pání (12 start.),
mezi kterými byl nejlepší
Lubomír Vrtek na BEAUTY
(JK SOUz Horní Heřmanice).

Pořadatelé seriálu zvou na poslední dva
listopadové víkendy do Heroutic na závěrečná klání seriálu Ponyliga 2008 a zejména na finále v neděli 30. listopadu. Upozorňují také, že většina soutěží po oba
víkendy je otevřena pro všechny jezdce
a koně. Na finálovou neděli 30. listopadu je
také připravena tradiční soutěž masek,
určená pro všechny zájemce i nebodující
v seriálu.
Veškeré informace průběžné pořadí,
fotogalerie a další aktuality najdete stále na
samostatných
stránkách
seriálu
www.ponyliga.cz

Veterina v Herouticích
O vikendu 15.-16.listopadu 2008 se koná
v Herouticích osvědčený seminář MVDr.
Dominiky Švehlové - veterinární minimum.
Jedná se o první ze seriálu čtyř seminářů.
Oproti minulým letům je schéma seminářů mírně upraveno. Konají se jednou
měsíčně až do února 2009. Informace
a přihlášky na www.heroutice.cz nebo
tel. 604 232 834.

Trest pro Ahlmanna
Čtvrtý z pětice přistižených skokanů na
OH v Hong Kongu, Němec Christian Ahlmann, se dočkal rozsudku sportovního
soudu FEI za pozitivní medikaci.
Bylo rozhodnuto, že nesmí čtyři měsíce
(od 21.8 do 18.12) startovat a k tomu
dostal pokutu 2.000 CHF. Dále je povinen
zaplatit soudní výlohy ve výši 1.500 CHF.
Ještě před rozsudkem se neúspěšně
pokoušel pomocí civilního soudu zrušit
předběžný zákaz startu, ale s verdiktem
není ani spokojená Německá jezdecká
federace. Už před OH se písemně zavázali
němečtí jezdci, že nebudou figurovat
v žádných dopingových aférách a u všech
koní byly v průběhu karantény preventivně
odebrány vzorky. Proto sama národní federace podává proti nízkému trestu odvolání.
Christian Ahlmann byl s okamžitou platností vyloučen z "A" kádru a po dobu dvou let
nesmí Německo na žádné úrovni reprezentovat. Je to smutný příběh jednoho z nejúspěšnějších světových jezdců posledních
pěti let. Christian Ahlmann je držitelem
dvou zlatých medailí z ME 2003 (individuální i týmová), bronzové z OH 2004, zlaté na
ME 2005, bronzové na MS 2006 a stříbrné
z ME 2007.
-dvoř-
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Co bude dál?
Důležitými články mezi VV ČJF,
Radou ČJF a samotnými subjekty ČJF
jsou oblastní sekretariáty. Pracovníci
v nich intenzivně vnímají požadavky
a motivy z obou stran. Dalším diskutujícím je tentokrát sekretář východočeské
oblasti Vladimír Zvěřina.
V úvodu jeho příspěvku musíme však
sdělit, že jsme ho požádali i o stanovisko
k případu žaloby Aleka Pejose na ČJF
u obvodního soudu v Praze 6, který se
zde dovolává revize rozhodnutí disciplinárních orgánů ČJF vůči své osobě.
S velkým zájmem sleduji diskusní příspěvky v rubrice Co bude dál. Přesto, když
mě pan Neumann požádal o příspěvek,
vůbec se mi do toho nechtělo.
Pohybuji se okolo koní pouhých 10 let,
sám jsem se tomuto sportu nevěnoval.
Ke koním mě přivedly moje dcery.
Dnes rekreačně jezdím a z titulu své
funkce sekretáře Východočeské oblasti
se snažím sledovat sportovní i „politické"
dění.
Poměrně chápu „stesky" těch, co zažili
dobu „starých" trenérů - důstojníků a rádi
na ni vzpomínají. Je třeba si uvědomit, že
tito trenéři byli produkty systému (a zcela
jistě systému blížícího se ve své době
k dokonalosti), že tento sportovněvýchovný systém byl přerušen a že prostě
a jednoduše doba je jinde.
Dnes není několik desítek klubů v celé
republice, ale stovky. Řada z nich jak
rychle vznikla, tak rychle zanikla, řada
z nich má třeba jen jednoho člena.
Zde není ani prostor ani možnost něco
nařizovat. Tím spíše, že ve většině těchto
klubů jsou soukromí koně a klubový kůň,
klasický „provozák" je spíš, než světlou
výjimkou, bílou vránou. Dnes ve většině
klubů jezdí každý sám na sebe a také si
každý své náklady hradí.
Jsou kluby, které se zaměřily na děti,
protože z komerčního hlediska je to jedna
z cest, jak nebýt v červených číslech
a pokud mají rozumného trenéra, nelze
proti tomu nic namítat, naopak.
Podle mě vede cesta vpřed pouze
zkvalitněním metodické činnosti, což je
zcela jistě parketa ČJF. Nicméně sebelepší metodická činnost nebude těm, kdo
se učit nechtějí, nic platná. Věřím však
tomu, že časem se ti, kdo ke koním přistupují poctivě (zcela lhostejno, zda akademicky, či sportovně) dostanou „nahoru". Ten, kdo nebude studovat ani teorii,
ani praxi, zůstane dříve nebo později ve
spodních patrech a to jak jezdecky, tak
i sportovně.
Myslím, že není pro ČJF jiné cesty, než
zintenzívnit metodickou činnost a dát tak
těm, kdo se chtějí vzdělávat, snadnější
cestu a větší možnosti. (zvýrazněno
redakcí)
Pokud se týká sportu, je na odborných
komisích zajišťovat reprezentační úroveň
a na oblastech výkonnostní sport a hobby
sport. To se snad i děje, někdy lépe
a někdy hůře. Jako ve všem, tato podpora
si vyžaduje kromě jiného hlavně peníze,
a protože jezdectví je „malý sport", je
finanční otázka často problém. I to je úloha VV a Rady a oblastních výborů.
Náš oblastní výbor uspořádal před touto končící sezónou řadu víkendových soustředění - drezurní SCM - 5 víkendů, skoková SCM 4 víkendy, soustředění pro děti
na pony, otevřená drezurní i otevřená
skoková soustředění, která byla z větší
(SCM) či menší části (otevřená) dotována
z rozpočtu oblasti částkou blížící se ke

100 000,-Kč. Soustředění byla členstvem hodnocena poměrně kladně,
nicméně zazněla i kritika, a to zejména na
výběr trenérů.
Ne snad proto, že by
vybraní trenéři nebyli
kvalitní, spíš pro to, že
řada jezdců upřednostňuje jiný způsob výcviku.
Nicméně cyklus soustředění může vést, má-li to
mít smysl, pouze jeden
trenér. Některé kluby
projevily vítanou aktivitu a uspořádaly otevřená klubová soustředění, kam si pozvaly
„své" trenéry. V kombinaci obou způsobů
je asi cesta.
Na žádost pana Neumanna se mám
vyjádřit k žalobě pana Aleka Pejose
na ČJF.
Tady se mi velmi těžko píše, protože se
mě osobně události, které tomu předcházely, poměrně velmi úzce dotýkaly, dotýkají
a ještě budou dotýkat.
Pokud jsem dobře informován, žaloba
se týká žádosti o zrušení trestu zákazu činnosti v ČJF a úhrady nákladů s tím vzniklých. Trest byl panu Pejosovi udělen DiK
za události spojené s pokusem o rozdělení
východočeské oblasti a potvrzen odvolací
komisí. Pokud si dobře pamatuji, byla tady
tato kauza již diskutována. K tomu podotýkám, že jsem rád, že nejsem členem disciplinární komise a nemusel jsem rozhodovat, do jaké míry byly aktivity provedeny
z neznalosti a do jaké úmyslně. Po osmi
letech ve funkci předsedy oblasti by té
neznalosti ale mělo být minimálně. Žaloba
samotná je však minimálně zčásti založena
na zkreslených informacích a tak věřím, že
bude zamítnuta.
Tak například Oblastní konference ne-

uložila novému oblastnímu výboru (OV)
oblast rozdělit, ale připravit k rozdělení. OV
vypsal dle stanov hlasování, které rozdělení zamítlo (výsledky
jsou možná ještě dnes
na oblastních stránkách a nikdo je
nezpochybnil). OV
považuje tedy tento
úkol za splněný.
Nicméně protože OV
ctí přání členů oblasti,
tak v současné době,
z iniciativy „Přípravného výboru pro rozdělení", připravuje nové
hlasování o rozdělení.
Hlasování proběhne, stejně jako to předešlé, dle stanov ČJF a budou-li podmínky k rozdělení naplněny, nikdo rozdělení
bránit nebude.
Můj osobní názor je, že dělení oblasti
nepřinese klubům prakticky nic pozitivního a že negativa dělení převažují a to
významně. Ale ať v této souvislosti každý
použije svého mozku, je to jeho právo a já
si troufám říct, že i povinnost.
A máme to tady také. Naše spolkové
právo versus občanské. Na rozhodnutí
soudu Prahy 6 nyní závisí, zda mají spolky právo trestat své členy či nikoliv a zda
případná odvolání budou řešit spolkové
orgány či občanské soudy. Do jisté míry
mi kauza Pejos versus ČJF přišla vhod,
protože již v minulém čísle JEZDCE spor
FEI versus Rodrigo Pessoa nastolil otázku, kde jsou hranice mezi spolkovými
a občanskými zákony. I proto připravujeme do příštího čísla na toto téma rozhovor s JUDr. Petrem Tomanem.
Jinak je z příspěvku Vladimíra Zvěřiny
zřejmé, že vnímá potřeby současné jezdecké populace a absenci metodického
vedení, kterou každý nahrazuje, jak nejlépe dovede.

Dnes bych se závodníkem nestal
Jméno Jiří
Moskal (60) je stále, i po letech,
synonymem rallye
Paříž - Dakar. Před
rokem 1989 byla
účast na této rallye
malý zázrak. Když
se na jaře roku
1984 začalo proslýchat, že posádka
továrního týmu Liaz
se připravuje na
tento závod, zpočátku tomu ani
nikdo nevěřil. Rallye Paříž - Dakar
byla do té doby
v komunistickém
Československu
jen odsouzení hodným
podnikem
západních zbohatlíků. Když se šeptané
potvrdilo a československá posádka skutečně 1. ledna 1985 na startu stanula, ocitli
se v centru pozornosti i všichni členové
jabloneckého soutěžního týmu. Konečně
jsme se mohli dozvědět, jak vypadá závod
napříč Saharou. Senzační česká účast
také zajistila, že se i na obrazovkách totalitní televize objevily informace ze závodu,
do té doby nemilosrdně filtrované komunistickými ideology.
Pan Jiří Moskal se motoristickému sportu věnoval až do poloviny devadesátých
let, ale pak přesedlal na koně živé. V sedle

se již nevydal na
kolbiště
jako
závodník a jezdí si
především
pro
svoji radost. Jeho
koně prezentoval
na kolbištích nejprve Miloslav Vítek
a pak i další jezdci.
I když právě kvůli
koním jsme se
v Liberci sešli, první otázka směřovala k účasti na
Dakaru v roce
1985.
Pane Moskale
jak se Vám vlastně podařilo získat
podporu k účasti
na „Dakaru"?
„V socialistickém Československu bylo všechno o známostech a štěstí. I když si mě pamatujete
za volantem soutěžní Liazky, na závodech
typu rallye a později i formule Easter jsem
jezdil od mých mladých let. Získali mě pro
ně kamarádi na vojně v Karlových Varech
a protože jsem z Jablonce, mé kroky pak
zákonitě směřovaly do jablonecké automobilky. Ale to bylo na konci šedesátých
letech. Do Dakaru bylo tehdy ještě daleko
a moc nechybělo, aby se moje cesta ubírala i jiným směrem. Přesto, že jsem pracoval v automobilce, moje soutěžní aktivity
byly v začátcích zcela amatérské a přípra-
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Auto Jiřího Moskala z ročníku 1987, kdy
získal 3. místo mezi kamiony a 1. místo
v sériových
vě na ně jsem se věnoval výhradně po práci. Protože mě ale zaměstnavatel několikrát nechtěl uvolnit ani na mistrovské soutěže, dokonce jsem i dvakrát zvažoval
odchod z firmy. Vždy to však různými cestami osudu vedlo naopak ke zlepšení situace a nakonec i k profi podmínkám. Tak se
podařilo v závěru mé kariéry prošlapat českým posádkám i c estu na Dakar a ME
kamionů na okruzích, kterého jsem se také
tři sezóny zúčastňoval."
Čí to byl nápad?
„Vy si jistě dobře pamatujete dobu, kdy
se k nám o podobných světových soutěžích dostávaly jenom kusé informace.
Země RVHP (před rokem 1989 byly socialistické země sdruženy v Radě vzájemné
hospodářské pomoci pozn. red.), měly své
vlastní soutěžní seriály a tvářily se, jako že
je západoevropské soutěže nezajímají.
Všichni jsme ale věděli své. Dakar znamenal nástup kamionů na soutěžní scénu a to
byl možná ten předěl. Pracovní vozy byly
pro socialistické státy důležitou komoditou
a ukázat jejich kvality v západní Evropě
bylo lákavé. Jednou při rozhovoru s generálním ředitelem Viktorem Koreckým jsme
s Ing. Radkem Fenclem jen tak nadhodili
možnost naší účasti na Dakaru. A jak to tak
v životě bývá, náhodou byla veškerá konstelace příznivá, a náš návrh padl na úrodnou půdu. Začalo dlouhé vyřizování veškerých formalit, ale na jejich konci jsme
skutečně stáli v Paříži na startu.“
Pane Moskale pro informaci těch
později narozených, ale jistě i pro Vaši
potěchu zopakujte prosím své
největší dakarské úspěchy.
„Velmi stručně: rok 1985 13.
místo, rok 1986 jsme nedokončili,
rok 1987 3. místo v kamionech
a 1. místo v sériových, rok 1988 2.
místo mezi kamiony, 1. místo
v sériových a 21. místo mezi automobily. Automobilů všech kategorií se účastnilo v té době kolem
400, z toho cca 100 kamionů."
A jak do Vašeho motoristického života vstoupili koně?
„Velkou část předškolního
období jsem trávil na hospodářství rodičů mojí maminky ve Zdibech. Zvířata jsme měli vždycky
a původně jsem si myslel, že se
budu věnovat zemědělství resp.
veterině. Nakonec jsem se ke
svojí původní lásce, ke koním,
vrátil až několik let po ukončení
své motoristické kariéry, když
jsem ve druhé polovině devadesátých let zakoupil od Ladislava
Bretta koně HELIUM po Tristan
Jiřího Cipry. Jako pětiletého ho
jezdil Míloslav Vítek a jestli se
nepletu, v konečném hodnocení
svého ročníku se vešel do stovky
resp. byl kolem 70. místa. Od té
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doby se také s Jiřím Ciprou znám a i proto
mě velmi dojímá jeho těžká životní zkouška, kterou nyní prožívá.
Současně s ním jsem měl půl sezony
2001 koně CASCADERO po Lambadero
od manželů Pecháčkových. Míla mu však
nedával velkou perspektivu, tak jsem ho
prodal panu Kupkovi a koupil od Martina
Vítovce koně VYŠEHRAD.
S CASCADEREM neměl Míla úplně
pravdu. Ve stáji Kupky v Černožicích se
později CASCADERO zúčastnil několikrát
národního šampionátu v kategorii žen.
Bohužel koncem roku 2001 jsem přišel
o HELIA, kterého jsem měl velmi rád.
V letech 2002 až 2006 jsem pak vystřídal
několik dalších koní. Od roku 2007 jsem
podílovým majitelem tří mladých (nyní tříletých) hřebců, kteří jsou připravováni na
příští sezonu do KMK. Jezdí je Petra Blažková a Pavel Macek. VYŠEHRADA mám
stále. V letošní sezóně ho jezdila 14letá
Jana Cejnarová, která se s ním zúčastnila
mistrovství ČR v kategorii dětí. Je mu 17 let
a je to náš miláček a velký mazel. Dříve ho
jezdil pouze Pavel Macek. I oni spolu byli
dvakrát na mistrovství, kde startovali za
družstvo severočeské oblasti. Já s ním
chodím pouze na vyjížďky."
Kde máte koně ustájeny?
„Areál, ve kterém mám koně, je majetkem rodiny Kašparových a klub se jmenuje
Jezdecká společnost Javorník. Provozovatelem areálu je Pavel Macek. Kapacita stájí
je 25 koní. Máme krytou halu 60x20m, venkovní kolbiště 60x60m, kolotoč, solárko,
samozřejmě pastviny. Situačně jsme na
jihozápadě úpatí ještědského hřebene. Je
tu velmi krásné prostředí pro trénink
i vyjížďky. V současné době máme 28 členů z toho šest dětí do 15 let."
Jste znalcem vrcholového prostředí
motoristického a nyní i jezdeckého
sportu. Dají se v těchto podstatně odlišných oborech najít nějaké souvislosti?
„I když koně miluji a jsou nyní mojí hlavní
náplní volného času, netroufám si kohokoliv poučovat. Pokud bych však měl srovnat
oba sporty jistou analogii bych určitě nalezl. V motorismu sice více než v jezdectví,
ale i zde to pozoruji, hrají obrovskou roli
peníze, které v konečném důsledku dost
zásadně ovlivňují dosažené výsledky.
Mohu dokonce říci, že příliv obrovských
peněz do motorismu do jisté míry degradoval závodnické řemeslo a z tohoto sportu
udělal v České republice divácky nezajímavou záležitost. Každý, kdo má dnes peníze,

si může koupit kvalitní vůz a zaplatit si
vynikající tým. Ten mu vše seřídí, opraví,
doveze. Na vyhledávání talentů, které by
si pílí zajistili cestu na vrchol, již nikdo
nemá čas a nedá potřebné finance. Kdybych se narodil do dnešní doby, asi bych
se nikdy úspěšným automobilovým jezdcem nestal. Sice se necítím povolaným
k posuzování jezdecké současnosti, ale
možná se na dnešních kolbištích odehrává
něco podobného."
Jak často jste v sedle svých koní?
„Jedná se opravdu pouze o relaxační
záležitost, takže jednou týdně, vždy
o víkendu."
A věnujete se dnes ještě motorismu?
„V posledních letech jsem byl členem
realizačního týmu Motoklubu Jiřetín, se
kterým jsem absolvoval několik účastí na
Mezinárodní motocyklové šestidenní soutěži (MS týmů) a v loňském roce jsem pomáhal Michalu Dolákovi s přípravou tahače
MAN pro závody na okruzích. Ale jak již
bylo řečeno, dnes spousta aktivit začíná
a končí u financí."
Děkujeme za rozhovor. Cyril Neumann

Jiří Moskal jako automobilový jezdec při
Evropském poháru kamionů ve španělském Jarama v roce 1988, kde skončil na
2. místě
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Soustředění
v Albertovci
Stáj Vors pořádá ve spolupráci s hřebčínem
Albertovec již pátý ročník zimních drezurních
soustředění pod vedením belgického trenéra
Denise Soyera.
Denis Soyer začal jezdit v šesti letech a od
dětských let jezdil v Anglii a Holandsku. Stal
se i dětským mistrem Holandska v soutěžích
islandských pony. Vždy chtěl být dobrým jezdcem a instruktorem. Absolvoval střední školu,
kde získal osvědčení pro majitele jízdáren držitel tohoto osvědčení je oprávněn provozovat jezdecké středisko s výukou jízdy na koni.
Po té odjel do Anglie do jezdeckého střediska Panlock, kde strávil čtyři roky a získal kvalifikaci BHSI 3. stupeň, což je druhá nejvyšší
kvalifikace instruktora.
Ve stejné době absolvoval soustředění ve
Vídni u oberbereitera Hanse Rieglera. Během
svého pobytu v Panlocku jezdil všestrannost,
měl ošklivý pád s koněm a poranil si záda.
Zaměřil se proto na drezuru.
Na doporučení BHS odjel do francouzského
Saumuru, kde absolvoval pokračovací kurz
určený pro důstojníky armády, který je otevřený i cizincům. Cílem kurzu je vychovávat
instruktory vojenské akademie. Obsahem jsou
nejen sedlové discipliny - skok, drezura, všestrannost, ale i zápřež, voltiž, práce ze země,
práce na dvou lonžích. Během kurzu měl 5-7
hodin výuky denně a navíc zodpovědnost za
výcvik několika přidělených koní.
Tento kurz ukončil, když mu bylo 23 let
a následně nastoupil službu v belgické armádě. Po skončení vojenské služby si otevřel
vlastní jezdecké středisko nedaleko Bruselu Lord Newcastle Stables. Posledních osm let
vyučuje na úrovni střední školy budoucí majitele komerčních jízdáren.
Dodnes je důstojníkem belgické armády
v záloze a nadále se věnuje výcviku armádních
jezdců a koní. Vzhledem k velkému časovému
vytížení s provozem svého střediska a vedením kurzů v zahraničí nemá tolik času na vlastní účast na závodech, zejména cestování
s koňmi. Doma připravuje koně až do úrovně
GP. K jízdě na koni přivedl i svoji ženu, mají
dva syny (19 a 12 let), mladší rovněž jezdí.
Denis Soyer je na seznamu oficielních trenérů FEI a je zařazen do programu výuky jezdectví v rozvojových zemích, konkrétně
v zemích Karibiku. Jeho zařazení na seznam
trenérů FEI stojí i za jeho pravidelnými cestami
k nám, kdy původně přijel v rámci vzdělávacího programu do Bratislavy. Tam se s ním
seznámily sestry Dvořáčkovy (stáj Vors)
a Radka ho získala ke spolupráci a dojíždění
na Moravu.
Zimní seriál (listopad až březen) se koná již
pátou sezonu. V letošním prvním termínu se
sešlo celkem 19 koní různé úrovně - zúčastnilo
se poměrně dost mladých koní, koně zaměření
na drezuru až do úrovně -T-, ale i účastník
letošního MS ve všestrannosti šestiletých koní

Sportovní
kalendáﬁ
15.11.

Trojanovice

Z-S + pony hala

hala
22.-23.11. Heroutice
ZM-L + pony
29.-30.11. Heroutice ZM-L + finále pony ligy
29.11.
Praha - Císařský ostrov D/L-T
29.11.
Albertovec
D/Z-S
6.12.
Praha - Císařský ostrov
Z-S
6.12.
Albertovec
ZM-L
Převzato z www.cjf.cz
Foto J. Gebauer
Foto P. Loudová

Denis Soyer
a skokani, jejichž jezdci cítí, že potřebují zlepšit
proježděnost svých koní.
Denis Soyer se na přání jednotlivých jezdců
věnoval řešení problémů, se kterými se potýkají. Vzhledem ke skladbě zúčastněných dvojic
pracoval na sedu jezdců, přilnutí, uvolněnosti
a rovnováze mladých koní až po zlepšení piafy
a pasáže u zkušených drezurních dvojic. Jednoduchou pomůckou dokázal koně během
chvilky výrazně zkrátit, sám si na některé koně
sedl a předvedl v krátké době koně původně
zkráceného v krku tak uvolněného, až se zdálo, že se jedná o zcela jiného koně. Na závěr
ukázal ze země na koni nauzděném kompletem flexe s pomocí stihla i pákového udidla,
které vedou k uvolnění krku.
Poslední tři zimní seriály soustředění se
konají ve spolupráci s rodinou Hájkových, majitelů hřebčína Albertovec, kteří vycházejí organizátorce maximálně vstříc. Přes smutné události posledního měsíce budou rekonstrukce
hřebčína pokračovat a Josef Hájek mladší je
připraven naplnit velkorysý záměr svého otce.
Zájemci o další soustředění se mohou obrátit
na aure@seznam.cz nebo 602 712 813.
Pavla Loudová

Z mnoha informací o Hubertových jízdách
po celé ČR jsme vybrali tu, která se konala
25. října v Mokřinkách na Opavsku. Proběhla již po čtvrté a byla věnována vzpomínce na Petra Urbanského. který 7. prosince
2005 tragicky zahynul za dosud neobjasněných okolností.
Slavnostní fanfáry mysliveckých trubačů ze
Slezské Harty odstartoval pětadvacetičlenný houf vedený masterem Alešem Bittnerem náročným terénem po stopě lišky, kterou představoval Pavel Benš (foto). Králem
honu se stal Stanislav Proška.
-jge-

Jak bude vypadat KMK?
Ve středu 8. října proběhlo v Hradištku
u Sadské společné jednání chovatelských
svazů ČT, CS a koní Kinských o podobě
KMK v roce 2009. Svaz ČT předložil svou
variantu v podobě 12ti základních kol
a finále, za účasti komisařů s hodnocením
jednou známkou. Do finále by postoupil
kůň s hodnocením alespoň jednou nad 8,
u 6ti letého ročníku by bylo ve finále rozeskakování podle stejného modelu jako
v letošním roce, kdy se pro finalisty rušily
výsledky obou prvních kol a v závěrečném
rozeskakování se soutěžilo od nuly.
Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v Čechách (CS) a koní Kinských naopak
upřednostňoval metodiku co nejširší účasti
v kontrole dědičnosti a tedy i zařazení valachů do soutěží. Podle tohoto názoru je
výsledek koně špatného statisticky stejně
cenný jako koně vítězného. Pozitivně vnímána i účast zahraničních koní, kteří přinášejí srovnání. Státem dotovaná soutěž by
však neměla být kontrolou dědičnosti zahraničních odchovů. Ve většině zemí je zahraniční kůň znevýhodněn a např. v Německu
nemůže, v podobných chovatelských soutěžích, náš kůň startovat vůbec.
Další problém vidí zástupci Svazu chovatelů CS a koní Kinských v objektivitě
hodnocení a zasazovali se o zmírnění vlivu
komisařů.
Bylo by nespravedlivé tvrdit, že po loňském dogmatickém vydání pravidel KMK
ze strany ČT se pro sezonu 09, nebyl ten-
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tokrát zájem o diskusi s ostatními svazy.
Podle zástupců SCHCS a koní Kinských se
však mělo jednat pouze o drobné kosmetické úpravy. Ty zástupci obou svazů považovali za bezpředmětné, a tak ve snaze
neohrozit dotační titul KMK, se vzdali další
diskuse. Model 09 je tak výhradním dílem
ČT se všemi klady i zápory.
Samozřejmostí musí být pouze přístup
všech plemenných knih ČR do této soutěže, protože se jedná o rozdělování společných státních peněz.
Zástupcům obou svazů se i nadále jeví
jako objektivnější a vhodnější model pro
soutěže mladých koní úspěšně rozběhnutý
model Šampionátu pro 4 až 6ti, který bude
v příštím roce rozšířen částečně i pro
sedmileté koně.
Principem je hodnocení na trestné body,
od 5ti let je zařazeno rozeskakování, 4 letí
jsou hodnoceni ex equo při bezchybných
jízdách, protože se jedná o mladý, informativní ročník. Finále je pak dvoukolové
s rozeskakováním. Celý seriál je iniciativou
Svazu chovatelů CS a koní Kinský a pořádajících klubů a je hrazen výhradně z prostředků těchto subjektů.
V roce 2009 budou probíhat oddělené
šampionáty v Čechách a na Moravě
a v polovině října proběhne velké halové
finále. I po dalších zkušenostech s oběma
souběžně běžícími modely by svazy CS a
koní Kinský rády vedly další diskusi o další
podobě KMK. Vít Holý, vit.holy@email.cz

SPORT

CSI** Liberec
až příští rok
Zajímalo nás v jakém stádiu
se nalézají přípravy na CSI**,
který byl překvapivě oznámen
na prosinec v liberecké hokejové hale. Spojili jsme se proto
s jednatelem pořadatelské
agentury Bohemia Public Relation Tomášem Pochopem
a ten uvedl celou věc na pravou míru. Agentura plánuje do
Liberce CSI**, ale požádala
o ně prostřednictvím ČJF
v řádném termínu pro rok
2009. Kde vznikl informační
šum, který přisoudil pořadatelský termín ještě letošnímu
roku, již nezjistíme. Celá věc
tak dostává svůj řád a v příštím
čísle se k CSI** 2009 v rozhovoru s Tomášem Pochopem
ještě vrátíme.

Zemský hřebčinec
v Písku přijme
jezdce-ošetřovatele.
Dobré platové
podmínky,
pravidelná pracovní
doba.
Ubytování zajištěno.
Nástup možný ihned.
Informace:
pí. Tihelková,
tel.: +420 382 214 121

Zemský hřebčinec
Tlumačov
přijme jednoho
zaměstnance.
Pracovní zařazení:
ošetřovatel koní remontní jezdec.
Informace na
tel.: 774 616 822,
e-mail:
eim.petr@seznam.cz

REPORTÁŽE

Koně světa ve Veroně

Nejstarší mezinárodní veletrh koní Fieracavalli se v letošním roce
konal 6. - 9. listopadu. Jako v minulých letech (již po osmé) i tentokrát hostil veletrh další část západoevropské ligy světového poháru
Rolex FEI Indoor Show Jumping World Cup.
Dalším vrcholem výstavy bylo představení HorseLyric, při kterém
sledovali diváci koně v kombinaci s klasickou operní hudbou. Veletrhu se zúčastnilo přes 700 vystavovatelů z více než 25 zemí na
ploše 350 000 m2, přičemž jejich expozice a soutěže zhlédlo téměř
150 000 návštěvníků z celého světa. Informace o výsledcích Rolex
FEI Indoor Show, které nebyly v době uzávěrky Jezdce k dispozici,
ale i o celé výstavě naleznete na www.fieracavalli.com

Výsledky
Praha - Gabrielka 11.10. -Z1. Pažoudková - TOPAS
JOLANKA (Jezdecká stáj Alfa),
dvouf. sk. 110/120cm 1. Tesárek - WINETA (Stáj Tesárek),
Pražské skokové derby 1.
Kocián - DAR CHURY (TJ Slavia
Ptice), 2. Hlaváčková - WELS
(JS Joko Hlaváčková), 3. Polák
- RIVIERA B (JK Hapax).

Tříletý, obsednutý hřebec po Rock’n’Roll, za rozumnou cenu-spěchá.
Velmi dobrý charakter a sportovní předpoklady
Kontakt: 602 308 556 – S. Hakr
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