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První Jezdci roku 2007
Lomnici, Cenu za propagaci převzal Jan Kliment a Síň slávy byla rozšířena o trenéra
Františka Slavíka a jezdce spřežení Jiřího
Nesvačila st.
V části věnované všestrannosti byli připomenuti vítězové KMK 5 letých - MALCOLM
a Radek Šídlo a 6letých - PRESTIGE a Jana
Vobořilová. Cenou za propagaci všestrannosti
byla vyznamenána naše redakce a pro zpravodaj Jezdec bylo ocenění Komise všestrannosti
velmi příjemné.
Zvláštní cenu Komise všestrannosti získal
tým našich juniorů, kteří reprezentovali ČF na

ME v Avenches. Žákem roku se stala Michaela Kvapilová (Hřebčín Kubišta), Juniorem Pavlína Pejřilová (HJK), a Mladým jezdcem Adéla Svobodová (Pastviny Pilníkov).
Jezdcem roku 2007 byl podle očekávání
vyhlášen Lubomír Vrtek z Horních Heřmanic
a Koněm roku jeho DALLAS.
Komise spřežení pak vyhlašovala vítěze
Českých pohárů. V jednospřeží to byl Jan
Exnar (Favory Benice), ve dvojspřeží Jiří
Nesvačil ml. (NH Kladruby), ve čtyřspřeží Jiří
Nesvačil st. (Favory Benice) a mezi pony Jiří
Votoupal (Mor. Krumlov). Cenu pro nejlepšího
přísedícího převzal Vratislav Nožíř (Hrádek).

Jednou Brno
a třikrát Praha

I když společnost Eurohorse Promotion, která vznikla jako nástupce organizátora CSIO
Poděbrady a Praha, společnosti Golem, má již
s pořadatelstvím největších mezinárodních
závodů značné zkušennosti, v letošním roce
projde skutečnou zkouškou ohněm. V průběhu
roku ji čekají čtyři velké turnaje.

K hale Z Pisáreckým tunelem
Jezdec roku všestrannosti 2007 Lubomír Vrtek
V sobotu 9. února se tradičně v Humpolci
rozdělovaly první tituly za rok 2007. Ke svému
galavečeru se sešli příznivci všestrannosti
a spřežení. Celý večer, stejně jako v minulých
letech organizovaly Komise spřežení a všestrannosti ČJF a společnost Soutěže podkovy o.p.s.
Večerem provázel Jaroslav Grodl, kterému
sekundoval Miloslav Příhoda ml. a část věnovanou spřežení moderoval Michal Veselý. Přítomni byli i nejvyšší představitelé města a našeho
politického života a nechyběl ani prezident ČJF
Jaroslav Pecháček.
V prvním bloku převzali ocenění osobnosti
Zlaté podkovy. Osobností ZP se stal slovenský
Peter Mikulášek, organizátor kola v Tatranské

František Slavík

Ještě čtrnáct dní
I když jsme v minulém čísle slíbili Jezdeckou ročenku 2007 distribuovat již s tímto
Jezdcem, nakonec se tiskárně nepodařilo překonat všechny problémy a musíme vás
požádat ještě o 14 dní strpení. Doufám, že letos tak dlouho očekávaná Ročenka splní
vaše představy, stejně jako diskuze zajímavých osobností na jejich stránkách.
Posledních 14 dní před její distribucí však mohou využít i ti čtenáři, kteří doposud neuhradili předplatné pro rok 2008. Pokud v tomto čísle naleznete složenku znamená to,
že naše redakce doposud neeviduje právě Vaši platbu. Bohužel i letos se nám nepodařilo několik platících čtenářů na platebním příkazu rozluštit a tak pokud jste obdrželi
složenku, ale již máte zaplaceno, kontaktujte redakci.
Pro ty z vás, kteří budou předplatné Jezdce hradit připomínáme, že díky 9% DPH byla
cena upravena na 696,- Kč (předplatné Jezdce včetně Jezdecké ročenky 2007)
a 540,- Kč (předplatné Jezdce bez Jezdecké ročenky 2007). Ve všech případech uvádějte variabilní symbol 2008.

První z nich je doslova za dveřmi a odehraje
se o víkendu 22.-24. února v Brně. Zde se
v české premiéře pojedou halové CSI** zařazené do Světového poháru. Na to jak bude Brno
na cca 250 koní příští týden připraveno, jsme se
zeptali asistenta stavitele parkurů Roberta
Smékala: I když nejsem žádným” technickým
ředitelem” závodů, přeci jen jako domácí mám
o přípravách na výstavišti dost podrobné informace. V současné době bylo dokončeno zaměření kolbiště v pavilonu -Z- . To bude položeno
mírně excentricky tak, aby byl ve druhé části
dostatečný prostor pro opracoviště. Okolo kolbiště pak budou tribuny pro cca 2 500 sedících
diváků a další návštěvníci pak naleznou dobrý
výhled na galerii.
Stáje budou umístěny ve dvou přilehlých pavilonech (2x po 110 boxech) a dalších cca 40 boxů
bude ve stanu před halou. Již je položen povrch
kolbiště, který instalovala firma Anect a který si
musí několik dní „sedat”. Naopak stáje budou
dokončeny těsně před zahájením tak, aby se ve
čtvrtek mohli začít ustajovat koně. Pokud jsem
dobře informován, tak i technické zázemí závodů, jako je výsledkový servis, elektronická tabule
a časomíra budou organizovány skutečně profesionálně díky rakouské firmě. Za sebe a překážky parkuru mohu říci, že mám pro Brno připraveno opět několik nových skoků a hitem letošního
jara budou pastelové barvy. Pro všechny
návštěvníky jenom připomínám, že vjezd na
výstaviště bude pouze bránou č. 9. Z dálnice to
znamená odbočit na Svitavy a za Pisáreckým
tunelem sjet ihned doprava k výstavišti. Tam již
povedou návštěvníky informační cedule.
(Pokračování na str. 3)
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Třikrát ze zahraničí

Marcus Ehning – SANDRO BOY

Historické vítězství
létajícího Fina
Čtvrtou zastávku před koncem západoevropské kvalifikace Světového poháru vidělo hlavní
město Holandska, Amsterodam. Tento konkůr
každoročně trochu doplácí na termínovou kolizi
s bohatě dotovaným CSI v Zürichu a tak z nejužší světové špičky, kromě domácích reprezentantů byli k vidění snad jen Marcus Ehning
a Marko Kutscher z Německa. I tak měly závody úžasnou atmosféru a tribuny byly zcela zaplněny natěšenými diváky. Publikum bylo zvědavo také na své drezurní hvězdy a ani ty je
rozhodně nezklamaly. Do hlavní soutěže se
kvalifikovalo čtyřicet jezdců a patnácti z nich se
podařilo překonat parkur bez trestných bodů.
Smůlu měl domácí reprezentant Gerco Schröder, kterému za zády vběhl do kolbiště polonahý, asi osmnáctiletý radikální mladík. Byl
popsaný propagandistickými hesly o svobodě
zvířat a než se ho podařilo pořadatelům zpacifikovat, kličkoval Gerco mezi unikajícím demonstrantem a jeho pronásledovateli až stejně
musel zastavit. Bylo jistě správné rozhodnutí
rozhodčích nechat jej posléze parkur dokončit
a chybu kterou jeho kůň během honičky udělal,
připsat na konto tohoto incidentu. Asi bylo
i v pořádku rozhodnutí Eurosportu, nedávat ve
svém záznamu podobným exhibicionistům publicitu. Diváci v hale sledovali toto divadlo se směsicí úžasu a pobavení a byli jistě překvapeni, že
i v tak jezdecké zemi, jakou Holandsko bezpochyby je, může k něčemu podobnému dojít.
Životní šanci vycítil hned třetí účastník rozeskakování, 38letý Fin Mikael Forsten s 12letým
ryzákem ISAAC DU JONQUET (Leaken). Podařilo se mu třikrát skvěle zatočit a i mezi skoky mu
ohromně ubývalo. Potom jenom čekal jak odpoví
jeho dvanáct zbývajících konkurentů. Nejblíže se
k němu přiblížil Gerco Schröder na 17letém holštýnu EUROCOMERCE MONACO (Locato), třetí
byl Heinrich Hermann Engemann z Německa na
ABOYEUR W (Anmarsch), čtvrtý jeden z největších favoritů Marcus Ehning s oldemburským
hřebcem SANDRO BOY (Sandro) a pátou příčku
obsadila Francouzka Eugénie Angot s 12letou
ILOSTRA DARK (Palestro II). Z dalších favoritů
domácí Albert Zoer na OKIDOKI udělal tentokrát
chybu ve dvojskoku a skončil desátý.
„Protože jsem šel brzy, tak jsem nikoho neviděl, ale cítil jsem, že ISSAC má svůj den. Připadal jsem si jako letec. On je francouzského chovu a má velké schopnosti i když jsou občas
trochu problémy s jeho ovladatelností. Dnes byl
ale neuvěřitelně rychlý....." řekl poté. „Po pravdě
jsem si myslel, že Marcus, Albert a Gerco budou

rychlejší než já a jen jsem doufal, že ostatní budou muset hodně riskovat aby chytili můj čas!"
se svěřil Mikael Forsten po soutěži. „Jsem absolutně šťastný tohle je mé první vítězství ve
Světovém poháru. Už jsem
vyhrál nějaké Velké ceny, ale
jen dvou a tříhvězdičkové úrovně a to není nic proti dnešku.
Jsem první finský jezdec, který
získal světovou pohárovou soutěž. Nejlépe jsme doposud byli
myslím třetí." dodal.
V drezurním Welt cupu dominovala světová jednička Anky
van Grunsven se 14letým IPS
SALINERO (Salieri), když v GP
KÜR získala 83,850%, druhá
byla Imke Schellekens na hanoverské HUNTER DOUGLAS
SUNRISE (Singular Joter)
79,000%. Za oběma domácími
reprezentantkami potvrdila finský úspěch Kyra Kyrklund se
švédským valachem MAX (Master) 78,800%.
Podrobnosti naleznete na
www.jumpingamsterdam.nl

S Radovanem Šalekem nejen
o incidentu
Incidentu v Amsterodamu byl osobně přítomen mezinárodní rozhodčí Radovan Šalek. Na
to jak on osobně hodnotil rozhodnutí rozhodčích
a celý incident vůbec jsme se ho zeptali osobně: „Byl jsem v Amsterodamu na zasedání jako
člen mezinárodního klubu oficiálních funkcionářů FEI (IFJC), kterým jsem jako jediný z ČR
dobrovolným členem. Tento klub se schází
jedenkrát do roka a důležitou součástí setkání
odborníků z celého světa je i diskuze o různých
situacích, se kterými jsme se při své funkcionářské praxi setkali. Z tohoto pohledu byl incident
paradoxně velkým přínosem pro budoucí diskuzi, protože rozhodčí sbor řešil podobnou situaci
zcela poprvé.
Jsem přesvědčen, že rozhodnutí anulovat, či
odpustit G. Schröderovi chybu a trestné body
za čas a nechat jej postoupit do rozeskakování
bylo nejen zcela správné a spravedlivé, ale
navíc se rozhodcovský sbor zachoval velmi velkoryse a elegantně. Nebylo pochyb, že jízda
domácího jezdce byla incidentem vážně ovlivněna. Výtka ze strany některých diváků byla
adresována právě rozhodčím, kteří si všimli
pobíhajícího muže poměrně pozdě a jízdu
G. Schrödra přerušili až dodatečně, když již on
sám zastavil. Na jejich obhajobu musím říci, že
naháč nebyl ve velké hale na světlém písku
skutečně příliš nápadný. Mě se rozhodnutí zdálo velmi fair play a podpořil bych ho. Znovu ale
opakuji, že diskuze o řešení této situace bude
určitě i jedním z témat našeho příštího setkání.
Když jste nás seznámil se svým členstvím
v IFJC řekněte nám něco o této organizaci.
Mezinárodní klub funkcionářů je doslova klubem. Jedná se o dobrovolnou organizaci a její
členové využívají svých setkání ke tříbení názorů a velmi často se přetřásají situace, které nás
při soutěžích potkaly a které jsou tak specifické,
že se podle Pravidel téměř nedají posoudit.
Výroční zasedání také využíváme k setkání
s oficiálními činovníky FEI, kteří nás často
seznámí se zamýšlenými či diskutovanými problémy a novinakmi na půdě Mezinárodní federace. Letos v Amsterodamu to byl za FEI John
Roche. Ten nám například sdělil, že ve FEI je
velmi vážně uvažováno o návratu k penalizace
0,25 tr. bodu za každou započatou sekundu
překročeného času. Tyto diskuze bývají velmi
zajímavé a jsem rád, že se jich mohu zúčastňovat. V Amsterodamu jsem se také seznámil s
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J. W. Koernerem, který bude hlavním rozhodčím při pražském ME juniorů a mladých jezdců.
A i takové kontakty jsou důležité.
Děkujeme za rozhovor.

Gerco vyhrál v Bordeaux
Z Amsterodamu se skokový cirkus během
týdne přestěhoval do jihofrancouzského Bordeaux. Konkurence byla tentokrát velmi dobrá
a na parkury si pořadatelé pozvali asi současnou jedničku mezi staviteli, Němce Franka Rothenbergera. Jeho rukopis v hlavní soutěži byl
velice patrný a i renomovaní jezdci měli s kurzem hodně starostí. Obtížností bylo víc, ale velmi nestandardní byla vzdálenost na diagonále
mezi respekt budícím oxerem a prvním skokem
trojskoku. Někdo zkusil pět hodně krátkých,
někdo zase čtyři velmi dlouhé, ale obojí bylo na
hraně. Před branami rozeskakování zůstala
taková jména jako Michel Robert, Malin Baryard, Thomas Frühmann, Ludger Beerbaum,
Marcus Ehning, Albert Zoer, Marcus Fuchs,
Jessica Kürten, Luciana Diniz, Marko Kutscher,
Jos Lansink a další. Do rozeskakování se i tak
nakonec dostalo deset dvojic. I tady nechal
F. Rothenberger tuto řadu, jen z trojskoku udělal dvojskok. Dvě chyby tady udělal hned první
startující, Němec Lars Nieberg na hanoveránce
LUCIE (Landadel). Chybu udělal i první z domácích jezdců Patrice Deleveau s 10letou klisnou
KATCHINA MAIL(Calvaro). První nulu měl britský matador Tim Stockdale na FRESH DIRECT
CORLATO (Corfino) za 35,15. Jeden skok pak
spadl i druhému z Francouzů Kevinovi Stautovi
s KRAQUE BOOM’BOIS MARGOT (Olisco),
stejně jako Danielu Etterovi ze Švýcarska na
12letém PEU A PEU (Polydor). Naplno jela
Meredith Michaels-Beerbaum s 13letým LE
MANS (Leubus), sice bez chyby, ale k dosud
vedoucím Angličanovi se přiblížila jen na půl
vteřiny. Do varu přivedl diváky Švýcar Steve
Guerdat na 11leté francouzské klisně JALISCA
SOLIER (Alligator Fontaine), když se mu čas po
brilantní jízdě zastavil na 33.78. Další startující,
exmistr Evropy Christian Ahlmann na vestfálském LORENZO (Lord Caletto) se soustředil,
aby mu hlavně nic nespadlo, což se podařilo
a s časem 35,58 skončil nakonec pátý.
S odhodláním vyhrát vjel do arény Holanďan
Gerco Schröder s ryzkou EUROCOMMERCE
MILANO (Indorado). Jeho jízda byla impozantní
a riskování se vyplatilo. O jeho vítězství nakonec rozhodlo 26 setin vteřiny. Poslední v rozeskakování Michael Whitaker na 14leté SUNCAL
PORTOFINO (Habsburg) shodil překážku
a musel se spokojit šestým místem.
Na dekorování se tedy seřadili takto: Za
vítězným Gerco Schröderem byl druhý Steve
Guerdat, třetí Tim Stockdale, čtvrtá Meredith
Michaels-Beerbaum a pátý Christian Ahlmann.
„Viděl jsem kousek Stevova kola a bylo to
velmi rychlé. Řekl jsem si, že se pokusím být
ještě rychlejší a má klisna to pro mě udělala.
Pro MILANO to byla první zkouška v nejtěžší
konkurenci po delší přestávce a tak jsem za ni
velmi šťastný." Komentoval svoji jízdu. Na otázku je-li tato14letá klisna z jeho koní ta nejlepší,
odpověděl: „MILAN, BERLIN, MONAKO - já je
miluji všechny!"
Devětadvacetiletý Gerco Schröder byl oporou holandského týmu při nedávném světovém
i evropském triumfu. Nadnárodní společnost
Eurocommerce Holding B.V. která ho sponzoruje, se zabývá obchodem s realitami po Evropě.
Gerco žije na rodinné farmě spolu se svými
rodiči a staršími bratry - dvojčaty Benem
a Wimem. Zabývají se chovem, výcvikem a prodejem koní a jeho sportovní úspěchy jejich práci
jistě dobře prodávají. I oba jeho bratři jsou jezdci s mezinárodními zkušenostmi i když o Benovi
poslední léta není příliš slyšet.

ZE ZAHRANIČÍ
Velkou cenu vyhrála Malin Baryard-Johnsson
(SWE) na BUTTERFLY FLIP, druhá byla Luciana Diniz (POR) na SON OF MARCO, třetí skončil Ludo Philippaerts (BEL) CAVALOR’S WINNINGMOOD, čtvrtý Gier Gulliksen (NOR)
COLLIERS CATTANI a pátý Thomas Frühmann
(AUT) na THE SIX SENSE. Podrobnosti najdete na www.bordeaux-expo.com

ZPRÁVY

Dvakrát na Císařském ostrově

Frühmannovo Vigo
Předposlední kvalifikaci Světového poháru
viděli diváci v severošpanělském atlantském
přístavu Vigo. Ne všichni účastníci z Bordeaux
cestu do Viga našli, ale finále je už na dohled
a tak se hodně taktizuje. Parkur, který stavěl
domácí designer Avelino Rodriguez Miravalles,
v pohárové soutěži nedělal koním větší potíže.
Snad jen vzdálenost ve dvojskoku mezi stacionátou a oxerem s bazénem, byla trochu kratší
a tak většina chyb byla právě tady. Zklamaný
byl jistě Marko Kutscher s impozantním skokanem a velkou německou naději pro OH, bílým
hřebcem CORNET OBOLENSKY (Clinton). Po
obratu, před mohutným trippelbarem vybočil
a několikrát se postavil. Po chvíli si přece jen
dal říct a s jedním dalším shozením parkur
dokončil. Do rozeskakování nakonec postoupilo
13 jezdců a z nich čtyři neudělali chybu ani tam.
První, kterému se to podařilo byl Patrick
McEntee z Belgie na 11letém EVER MURY
MARAIS Z (Elton). Celkem poklidnou jízdou
nasadil čas okolo padesáti sekund a nakonec
skončil čtvrtý. Dalším z těch kteří nechybovali,
byl domácí Rutherford Latham s francouzským
hřebcem GUARANA CHAMPEIX (Rivage du
Poncel). Elegantní, svižnou jízdou přejel Belgičanův čas o šest vteřin. Hned další startující,
Brit Tim Stockdale na holštýnské klisně FRESH
DIRECT CORLATO (Corofino I) ukrojil z jeho
času ještě jeden a čtvrt vteřiny a o vítězi se zdálo být rozhodnuto. Po tom ale roztočil velkou
ruletu Thomas Frühmann z Rakouska s 12letým
valachem THE SIXTH SENSE (Zoro T). Jízdou
na doraz překonal dosud vedoucího jezdce ještě o vteřinu a zopakoval tak svůj triumf z roku
2006. Na dekorování přijel Thomas Frühmann,
ve svém hráškově zeleném saku s oranžovým
límcem, umocněným i oranžovými náušníky pro
THE SIXTH SENSE a za vítězství inkasoval šek
na 35 000 EUR. Doposud získal v současném
ročníku Světového poháru pouhé čtyři body
a tak do finále by ho mohlo katapultovat snad
jedině prvenství v posledním kole.
Při pohledu do výsledků nelze přehlédnout,
že ve Vigu vítězila zkušenost. Thomasi Frühmannovi je 57 let, druhý Tim Stockdale je
43letý, třetímu Rutherfordu Lathamovi pak 53 a
pátému Markusovi Fuchsovi 52. Devátý Michel
Robert už oslavil šedesátiny. Průměr „kazí“
sedmý dvacetiletý Jihoafričan Oliver Lazarus.
V páteční kvalifikaci, kde ze čtyřiceti čtyř startujících koní byla téměř polovina bezchybných,
zvítězil švýcarský rychlík Marcus Fuchs na
16leté ryzce GRANIE 5 (Gonfaron). Druhé místo obsadil Holanďan Leopold van Asten na
12leté VDL GROEP ISSIS DU MARAIS (Papillon Rouge) a třetí byl jeho krajan Harry Smolders na 10leté RIOVANNA (Animo).
Průběžná tabulka před závěrečným kolem
SP: 1. Jessica Kürten (79), 2. Rutherford Latham (63), 3. Meredith Michaels-Beerbaum (59),
4. Tim Stockdale (50), 5. Gerco Schröder (49),
6. Steve Guerdat (48), 7. Patrick McEntee, RolfGöran Bengtsson (47), 9. Albert Zoer (45), 10.
Ludger Beerbaum (44), 11. Helena Lundbäck
(41), 12. Harry Smolders, William Whitaker (39),
14. Heinrich-Hermann Engemann (38), 15. Marcus Ehning, Michael Whitaker (37), 17. Eugenie
Angot, Malin Baryard-Johnsson (35), 19. Markus Fuchs, Mikael Forsten, Rodrigo Pessoa
(34), 22. Judy-Ann Melchior (33)
Poslední kolo je v nizozemském s’Hertogenbosch 27.-30. března, finále pak 24.-27. dubna
v Göteborgu. Podrobnosti: www.csivigo.com.
Václav Dvořák

První drezurní závody roku se konaly 2. února. V pražské hale na Císařském Ostrově
probíhaly soutěže úrovně L-T. První dvě úlohy (L0 a S-JU) ovládla Eva Drozenová na
LIMERIK (JK IDC Prague - foto K. Návojová). V úloze St. Georg zvítězila Stanislava Knitlová
(HOMÉR 1) a IM I vyhrál domácí Fabrizio Sigismondi (COME ON JUNIOR).
O týden později ovládli halu společnosti In Expo skokoví jezdci a po dva dny se skákaůo
od rána do večera. Vyvrcholení patřilo soutěži -ST*-, kterou mnozí jezdci využili jako
zkoušku před Světovým pohárem v Brně a tak se na startu objevilo 26 dvojic. Nejlepší byla
nakonec juniorka Nathálie Crnková na LICORI (Bost Praha), která se jako jediná probojovala do rozeskakování s oběma svými koňmi (CONGO KING). Druhé místo patřilo Alešovi
Opatrnému na CRYSTAL (Hořovice) před Ivo Přibylem s GOLDIKOU (Arcus), Jiřím
Papouškem - CHABLIS 121-T (Tarpan). Pátou příčku obsadila opět N. Crnková.

Ještě ke sporu Asociace ČSP
s agenturou Vera
V minulém čísle jsme informovali o rozkolu
mezi Asociací ČSP a agenturou Vera a uveřejnili jsme oficiální stanovisko prezidenta Asociace ČSP Jiřího Skřivana. Po uveřejnění tohoto
materiálu se na naši redakci obrátil zástupce
agentury Vera™ pan Mgr. Pavel Bělohradský,
který při velmi korektní schůzce předložil svůj
pohled na spor s Asociací ČSP a podle jeho
názoru je přesvědčen, že nejen že Asociaci již
žádné prostředky nedluží, ale v průběhu tří let
dokonce zaplatil o 180 000 Kč plus DPH více
než stanovila tříletá smlouva.
Na základě tohoto rozhovoru bylo objasněno
jádro sporu mezi Asociací a agenturou Vera,
které má z obou stran zcela rozdílný výklad.

Pokud nenastane urovnání smírnou cestou
dohodou stran, bude pravděpodobně skutečně
záviset na nezávislém soudním rozhodnutí, které ze stran bude přiznána pravda.
Agentura Vera i nadále deklaruje ochotu spolupracovat na marketingové podpoře jezdectví,
ať již s Asociací ČSP nebo přímo s ČJF. Pro
tuto spolupráci má připraven analytický materiál
„Kůň jako nositel marketingové komunikace".
V případě nedohody s AČSP je připravena k
založení nového skokového seriálu s názvem
Česká parkurová extraliga.
Podle vyjádření prezidenta ČJF Jaroslava
Pecháčka je s agenturou Vera jednáno, ale zatím
strany nedospěly k žádným závazným dohodám.

Jednou Brno a třikrát Praha
(Dokončení ze str. 1)

Ostře sledovaný šampionát
Organizátoři z Eurohorse Promotion si však
po Brně příliš neoddechnou. Již na květen
(9.-11. května) je plánována první z trojice velkých mezinárodních soutěží v Praze na Trojském ostrově. Závody CSIY-A a CSIJ-B budou
generálkou před ME, které je plánováno na
17.-20. července.
I když Trojský ostrov má letitou tradici, jeho
loňský návrat na mezinárodní scénu se pořadatelům především kvůli nepřízni počasí nevydařil
zcela podle představ. Nevydařený úvod nové
epochy našeho centrálního kolbiště nezůstal
bez odezvy a na FEI putoval nelichotivý dopis
ze strany holandské ekipy. Shodou okolností
z Holandska je pro Prahu nanominována i nejdůležitější mezinárodní dvojice pro evropský
šampionát. Hlavním rozhodčím je Jan Willem
Koerner a technickým delegátem Rob Jansen.
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Holanďané tak chtějí mít veškeré přípravy šampionátu pod kontrolou a ve čtvrtek 31. ledna se
v Praze uskutečnilo první setkání technického
delegáta S. Janssena s hlavním organizátorem
Luďkem Novotným a prezidentem ČJF Jaroslavem Pecháčkem. S určitou nedůvěrou se setkal
především povrch kolbiště. Pan Janssen si odebral vzorky písku k rozboru a slíbil dodat výsledky šetření i s návrhem na úpravu tak, aby byl
povrch pro šampionát podle mezinárodních
standardů.
Závěrečným střetnutím roku pak bude CSIOW, které je plánováno na 11.-14. září.

Finále 2009 v Brně?
Dobrá zpráva pro české příznivce jezdectví
je, že i přes tuto enormní zátěž roku 2008 organizátoři ze společnosti Eurohorse Promotion
jezdeckým akcím natolik věří, že požádali FEI
o svěření halového finále východoevropského
Světového poháru do Brna v březnu 2009.

SPORT

REPORTÁŽE

John a Bohdan v ČR
V průběhu uplynulých týdnů jsme se mohli
v ČR potkat se dvěma světovými jezdci a trenéry. Třídenní jezdecká soustředění zorganizovali
pořadatelé ve Zduchovicích, kde byl lektorem
irský olympionik John Ledingham a v Hradištku u Sadské trénoval polský internacionál
Bohdan Sas-Jaworski. Obě soustředění byla
zajímavá a účastníci byli s prací spokojeni.
Z obou přinášíme krátké informace.

Tři dny byly málo
O víkendu 25. - 27. ledna trenoval ve Zduchovicích John Ledingham. I když jsme o jeho
kariéře referovali již v minulém čísle, zopakujme
některé z jeho největších úspěchů. Účastník OH
v Soulu 1988, třikrát na mistrovství světa Aachen (1986), Den Hague (1994) a Řím
(1998), třikrát na Mistrovství Evropy, 63 x za
Irsko členem týmu v Poháru Národů. Z jeho
vítězství pak jmenujme alespoň trojnásobné
prvenství v Hickstead Derby.
John Ledingham přistál v Praze Ruzyni
24. ledna večer. Pan Ledingham si ještě před
příjezdem do Zduchovic vyžádal charakteristiku
přihlášených koní a jezdců a popis jejich stupně
výcviku. Jezdci byli rozděleni do skupin po dvou
koních. Velká část tréninku byla věnována proježděnosti koně. Další část tréninku se věnovala
skokové gymnastice. V pátek a v sobotu se pak
věnoval pan Ledingham tréninku v kryté osvětlené hale až do pozdních nočních hodin.
Po ukončení dopoledních i odpoledních tréninkových hodin následovala vždy diskuze nad
absolvovaným tréninkem, promítání natáčených
tréninkových hodin, při kterém pan Ledingham
opět vysvětloval jezdcům pravidla práce
s koněm, práci mezi překážkami a nad skokem
a to i názorně kreslením na prezentační tabuli.
John Ledingham si sympatie získal nejen
svoji profesionalitou, ale i vtipnou a příjemnou
komunikací s dokonalým postřehem a zaujetím.
Účast byla umožněna i divákům bez koní.

Přes Moskvu a Bejrút do Katowic
Ve dnech 1.-3. února pak 31 koní sledoval
v práci neméně slavný polský jezdec Bohdan
Sas-Jaworski (55). Pro tohoto polského jezdce
a trenéra se skutečně hodí označení internacionál. Jeho minulé i současné aktivity sahají nejen
napříč celou Evropou, ale trenérsky působí i na
blízkém východě a v Egyptě.
Tohoto i z našich kolbišť známého jezdce,
účastníka tří mistrovství světa a šesti mistrovství
Evropy, jsme pro zpravodaj Jezdec požádali
o rozhovor.
Pane Jaworski poprvé si Vás pamatujeme
ze startu při československých CSIO v Praze
a Bratislavě z konce sedemdesátých let. Ale
už tehdy jsme Vám záviděli možnost cestovat za železnou oponu. Jak to, že polský
rerezentační tým mohl být tak aktivní
v západní Evropě?

Za to mohla jednoznačně aktivita
polské Solidarity, která jako první
v komunistickém bloku začala aktivně komunikovat s komunistickou vládou. Atmosféra v tehdejším Polsku
pak umožnila první náznaky demokracie a s těmi přišlo i snadnější
cestování. Máte pravdu, že v té době
se polským jezdcům podařilo něco
zcela nevídaného a v letech 78-85
jsem nejenom já, ale i další žili na
půl v tehdejším západním Německu
a na půl doma v Polsku. Tím jsme
měli před ostatními východoevropskými jezdci značný náskok. Svoji
úlohu v tom sehrála i ideologicky
pojatá příprava na OH v Moskvě. Ta
se Polsku povedla dvojnásobně, Bohdan Sas-Jaworski v Hradištku
protože po bojkotu západoevropA trenujete i v Polsku a nebo i u vás platí,
ských jezdců se cesta k vítězství našeho
že „doma není nikdo prorokem”?
J. Kowalczyka již zcela otevřela. A tím měli
i jezdci po OH vyhráno, i když já osobně na
I do Polska zajíždím a občas tam i trenuji.
Moskvu moc rád nevzpomínám.
Nyní však připravuji spíše organizaci velkých
Co se přihodilo?
halových závodů a s prestižní německou orgaBohužel právě že pro mě osobně nic. I když
nizační skupinou EnGarde (např.: pořadatel SP
jsem patřil do kádru pro Moskvu, tehdy byly
v Lipsku či Hamburského Derby pozn. redakce),
vlastnické vztahy jiné a pro dnešní generaci již
připravujeme velké halové CSI*** v Katowicích.
zcela nepochopitelné. Koně patřili sice sportovTo se bude konat 4.-7. prosince a předjednáním klubům, ale protože ty musely být státní vše
vám účast i takových jezdců jako je Jan Tops,
vlastně, včetně koní, patřilo státu. A tak se staWili Melliger či Hugo Simon. V katowické
lo, že když na poslední chvíli přišel člen našeho
výstavní hale budeme mít místo pro 8 000 diváA týmu Kozicki o koně, bylo rozhodnuto, že do
ků a tak doufám, že toho využijí i návštěvníci
Moskvy s ním pocestuje můj kůň BREMEN.
z ČR.
Děkujeme ze rozhovor. C. Neumann
Naše družstvo pak získalo stříbrné medaile.
Tato vzpomínka je pro mě dodnes hořká i proto,
že jsem se pak již na OH nedostal. A aby byla
absurdita minulosti zcela dokonalá, tak jezdec
Do jezdeckého galavečera Koně na Žofíně
Kozicki dodnes pobírá v Polsku olympijskou
zbývají ještě tři týdny, ale podstatná část z více
rentu, která je určena právě medailistům z OH.
jak osmi stovek vstupenek k sezení je již rozeA jak se vyvíjela Vaše kariéra pak?
braná. V současné době jsou k dispozici vstuPo roce 1985, kdy jsem startoval i v Praze na
penky ke stolům na galerii velkého sálu a do
CSIO jsem se již téměř natrvalo usadil v Belgii
malého sálu (290 - 390 Kč), kde proběhne
nedaleko německých Cách. Díky postupující
vyhlášení nejlepších jezdců v kategorii děti,
demokratizaci v Polsku však bylo vše legální
junioři a mladí jezdci. Po skončení oficiálního
a nemusel jsem emigrovat a tak jsem pořád starprogramu bude ve stejných prostorách probíhat
toval za Polsko. V roce 1988 jsem pak zakotvil
hudební show DJ Ludvíka Jandourka, zatímco
na švýcarských hranicích v městečku Kottstetna hlavním sále se bude plesat pod taktovkou
ten, kde jsem dodnes. Celkově jsem za ty roky
tanečního orchestru Big Band Bonit. Pokud se
startoval za Polsko v 53 Pohárech národů.
však budete chtít dívat na živo i na předávací
Stále více působíte jako trenér, kde všude
ceremoniál ve velkém sále, budete mít možnost
jste trenoval?
se usadit do divadelního uspořádání, kde bude
Vedle mnoha aktivit v Německu a Švýcarsku
k dispozici více jak 50 židlí navíc.
jsem několik let až do OH v Sydney vedl bulharPro ty, kteří nechtějí sledovat úvodní oficiální
skou reprezentaci, dále jsem byl osloven jezčást a chtějí se přijít pouze pobavit ve večerních
deckými skupinami v Libanonu a velmi často
hodinách, připravili pořadatelé vstupenky tzv.
zajíždím do Bejrútu. Z toho se vyvinula i spolu„bez umístění" za 190 korun, na které se do
práce s egyptskými jezdci a tak mi nechybí
paláce dostanete od 21 hodin (tj. zhruba po
i kontakt s méně tradičním jezdeckým světem.
skončení ceremoniálu).
Jak vypadá jezdecký sport v Libanonu?
Aktuální informace o volných místech najdete
Je to poměrně izolovaná skupina jezdců. Jezna www.jezdectvi.cz, objednávat si je můžete
decká střediska na velmi slušné úrovni jsou ve
buďto přes e-mail: galavecer@jezdectvi.cz, event.
vyšších nadmořských výškách. Tím mají všude
faxem na číslech 221 863 301, 221 863 306.
daleko a tak žijí takovým vnitřním
Koním bude patřit i celý Slovanský ostrov.
životem. Nejedná se o nijak masovou
Od 17.00 do 19.00 hodin bude zájemce vozit po
záležitost a v Libanonu jsou registrozpevněných cestách Slovanského ostrova čtyřvány řádově pouze desítky skokospřeží starokladrubských hřebců. Od 17.00
vých jezdců. Zcela jiná je pochopitelhodin se bude po ostrově pohybovat hlídka
ně situace pro zde tradiční pojetí
městské jízdní policie Praha, která po 20. hodijezdectví, kterému vyšla v minulosti
ně doprovodí k dekorování nejlepší koně roku
vstříc disciplina endurance.
2007. Do třetice od 17.00 hodin budou mít příA jak jste se dostal do ČR a do
chozí dámy možnost využít bezplatných služeb
Hradištka?
salonu Hair Area. K dispozici jim bude celkem
Tuto spolupráci zorganizoval
šest kadeřnic a vizážistek.
Lukáš Sojka, se kterým jsem se setkal při loňských závodech v italském
Arezzu. Lukáš Sojka pak oslovil
Pavla Vachutku, který celé soustřeKomise všestrannosti ČJF a „Soutěže podkodění zorganizoval. Jezdci zde v Hravy" o.p.s. pořádají dne 22. března v budově
dištku tak pocházejí ze skupiny, kteČeské zemědělské akademie v Humpolci Semirou trenuje Pavel a společně jsme
nář rozhodčích pro všestrannost.
se dohodli, že celou akci ještě jedDalší informace například na www.zlatapodnou zopakujeme na přelomu února
a března.
kova.cz nebo na www.vsestrannost.cz

Na Žofíně bude živo

Seminář v Humpolci

John Ledingham ve Zduchovicích
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Americká kvalita na
českých kolbištích
Rádi bychom pod podobným titulkem přinesli
informaci z jezdeckého světa, ale zatím se musí
čtenáři Jezdce spokojit s představením činnosti
s jezdectvím pouze spojenou.
Mnozí z návštěvníků soutěží nejvyšší jezdecké
kvality na západ od našich hranic často zaznamenali, že se o kolbiště v průběhu závodů starají
stroje typické svoji lahvovou zelení se žlutým
nápisem John Deere. I když ČR ještě nedávno
patřila mezi velmoci traktorové techniky, značka
John Deere přeci jen posunula zemědělskou
techniku do zcela nových dimenzí. V loňském
roce jsme však zaznamenali tuto značku i na českých kolbištích. Značka John Deere pronikla na
náš trh již před více jak 15 lety a po těžkých strojích, zde začíná představovat i subtilnější techniku, která může zajímat i majitele jezdeckých areálů. Za „českými Džondýry" stojí firma Strom
Praha, která sídlí v Praze 9 ve Vinoři. O základní
informace ohledně techniky této exkluzivní značky jsme požádali pana Martina Pejskara.
Pane Pejskare, protože peníze jsou vždy
až na prvním místě, hned v úvodu nám
odpovězte na možná nepříjemnou otázku.
O kvalitě značky John Deere asi nikdo nepochybuje. Řada uživatelů se však možná
o kontakt nezajímá z obavy finanční náročnosti. Je tato obava oprávněná a jak si stojí
značka John Deere v cenové konkurenci
s ostatními firmami na našem trhu?
Tato obava není na místě. Například farmářský traktor JD 2320 vybavený čelním nakladačem pořídíte za necelých pět set tisíc korun. Za
tuto cenu získáte robustní, univerzální stroj se
spolehlivým dieselovým motorem s výkonem
motoru 24 koní.
Máte ve svém registru zákazníků již i majitele jezdeckých středisek?
Ano a stále jich přibývá. Traktory jsou populární díky jednoduché obsluze a nízkým provozním nákladům. Navíc se jedná o univerzální nosiče nářadí, takže lze na ně připojit např. kromě již
zmíněného nakladače využívají majitelé jezdeckých středisek diskové sekačky a obracečky na
seno, smyk na údržbu krytých i venkovních jízdáren, rotační sekačku nebo cepákový mulčovač
na údržbu výběhů. A samozřejmě naši zákazníci
využívají vleky na převoz různého materiálu.
O jaké stroje je z jejich strany největší
zájem a co jim můžete nabídnout?
Největší zájem je o kompaktní traktory s hydrostatickou převodovkou s výkonem motoru 33
koní a čelním nakladačem, který hravě zvládne
manipulaci s balíky sena.
A pokud někdo neví pro co se rozhodnout,
nabízíme nezávazné předvedení a odzkoušení
stroje přímo u zákazníka v jeho podmínkách.
Dále jsme schopni zajistit záruční a pozáruční
servis včetně dodávek náhradních dílů prostřednictvím sítě našich prodejců.
Kde se mohou zájemci s vaší nabídkou
seznámit?
Kontaktní údaje jsou uvedeny na našich
webových stránkách. Naši prodejci rádi poskytnou kvalifikované informace šité na míru dle
podmínek zákazníka.
Jsou to například STROM Praha ve Vinoři,
Terop Smiřice (u Hradce Králové), Agrometall
Heřmanům Městec, Agrotip Opava, Marek ZT
Helvíkovice u Žamberka či STROM Západ Lnáře.
Kde vás uvidíme v sezóně 2008?
Kromě celostátních výstav jako je TechAgro
a Orbis, které se konají v dubnu v Brně, nás
uvidíte na během konání větších parkurových
závodů, např. v Ptýrově nebo Zduchovicích.
Těšíme se na setkání se značkou John Deer.

Kvalita za rozumnou cenu
CONDOR elitní plemeník, nar. 14. 4. 2002, bělouš, holštýn, v. 168 cm

Skokové soustředění
v Dobřenicích u Hradce Králové

se Zdeňkem Žílou
29. 2. - 2. 3. 2008
Přihlášky a informace na:
tel.: 608 830 250 (Karel Novák)
e-mail: karelnovak@eliott.cz
proeliottcz@seznam.cz

Kontakt v ČR: Lumír Šebesta, Jezdecké potřeby
Mělník, tel.: 774 976 666, 608 976 606
Cena: - při provedení inseminace smluvním inseminátorem 4 000,- Kč za březí klisnu
- při nákupu dávky zmrazeného spermatu
700,- Kč za jednu dávku
Kontakt v SR:
Ing. Vojtěch Podolský, tel.: +421 915 700 200
MVDr. Vojtěch Plúcer, tel.: +421 918 329 978

Otec Coronado byl s P. Lutherem úspěšný v -Ta je synem světoznámého Corrado I, vícenásobného vítěze Světového poháru. Coronado má v chovu
zařazeno více synů. Je to např. hřebec Carry, sám
otec plemeníků a nejlepší v mezinárodních soutěžích plemeníků v majetku Holštýnského svazu.
Matka Landjunga, z rodiny 4847 (tzv. Lancerova
větev) je po Landjunge, který skákal GP v USA
s Margie Goldstein. Landjunge po Langraf I má
už úspěšné potomstvo v -T-, např. Lifestyle
(K. Offel) a Landfreund CR (M. Merschformann).
Matka je produktem incestu na nejlepšího světového hřebce Langraf I a ze strany Coronada je
příbuzenská plemenitba na hřebce Ladykiller.
Polosestra matky, Quite CR (po Quidam de R.
z Z-Lunte), je úspěšná s juniorkou v -T- parkurech, na ME juniorů v roce 2005 obsadila 2. místo v družstvech a 3. místo v jednotlivcích.
Babička Z-Lunte je pravou sestrou plemeníků
Lancer I-III a sama skákala -T- parkury. Z celé
řady špičkových koní, které jsou z rodiny 4847
připomeňme alespoň Ladosa (vítěz -T- parkurů)
a dále Legasy, Lican, Landsberg a v Holandsku
působícího No Limit a Hinault.
Condor absolvoval v roce 2005 výkonnostní
zkoušky a stodenní test hřebců v třídě elita
s výslednou známkou 8,13.
V sezóně 2007 bude Condor pokračovat ve
sportovní testaci v Itálii. Chovatelům je k dispozici
prostřednictvím inseminace zmrazeným spermatem, které má vynikající kvalitu.

První výběr hřebců
Poprvé v historii chovu českého teplokrevníka se rozhodli čeští chovatelé udělit připouštěcí licenci nejlepším tříletým hřebcům
o rok dříve tak, jak je to zvykem ve vyspělých západoevropských chovech. Ve slavnostně vyzdobené hale na Císařském
ostrově proběhl I. výběr hřebců do plemenitby ve dnech 25. - 26. ledna. Nakonec
získal právo plemenitby pouze vítěz ASKATO -T (Askano - Osiri po Candillo). Hřebec
patří společnosti Tarpan Odolena Voda,
která měla svého zástupce CONTERO-T
(Contendro II - Raloubet po Baloubet du
Rouet) i na druhém místě. Třetí skončil
CRY FOR ME (Catoki - E-Lanostra po
Landlord) Bohumila Starnovského. I tohoto
hřebce mohou však zájemci o plemenitbu
použít, protože oprávnění získal jako jeden
ze dvou nejlepších hřebců při výběru Slovenského teplokrevníka, který se konal
začátkem roku v Hradištku u Sadské.

V loňském roce měly ve Frenštátě pod Radhoštěm závody spřežení premiéru. V sobotu
2. února se zde konal veřejný trénink jedno a dvojspřeží, který pořádal tamní jezdecký
oddíl společně s JK Zubří a JK Loučka. Diváci viděli celkem 16 spřežení. Mezi dvojspřežími si nejlépe vedl Jaroslav Juráň (Mahon Nábytek, foto).

IDOL je opět tady!
Ve Všeticích se 1. března od 20.00 bude
opět vyhlašovat nejsympatičtější a nejhezčí pár
z řad jezdců a jezdkyň. Nominováno bylo 25
jezdkyň a 15 jezdců. Fanoušci můžou denně,
každou hodinu rozdělovat po pěti hlasech svým
oblíbencům na www.peta.cz
Na základě poslaných bodů vyhlásí pořadatelé pět nejsympatičtějších dvojic a pět Idolů. Ti
však ale oproti loňsku budou hodnoceni ještě
porotou, která bude složena z partnerů seriálu
VOLVO TOUR. Speakrem večera je Aleš
Suchánek, zábavou a hudbou bude provázet
DJ Ludvík Jandourek. Celý program bude uzavřen jezdeckým pokerem, který by měl být
odstartován ve 22.00 hodin. Samotná soutěž je
dotovaná hostitelem večera Vladimírem Malákem. Bojovat o prvé místo bude celkem deset
dvojic.
Srdečně tedy zveme všechny příznivce jezdeckého sportu kteří se rádi baví na tuto velkolepou událost do Všetic. Těšíme se na Vás.
Kateřina Fulínová, Vašek Růžička

Přeci jen v Kreuthu
Askano-T bude stát v Písku, připouštět
čerstvým spermatem. Dávky bude ZH
i zasílat. Základní poplatek za připuštění je
2 000,- Kč + DPH. Doplatek za březí klisnu
pak 3 000,- Kč + 19% DPH. Pro klisny
v akceleračním programu bez doplatku.

Klisny ve volnosti
Svaz chovatelů Českého teplokrevníka,
U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel./fax.:
382 224144 vyhlašuje
Termíny oblastních kol, finále soutěže
skoku ve volnosti čtyřletých klisen plemene ČT 2008:
● Střední Čechy, Praha - 15. února,
Heroutice - M. Perníček, tel.: 605 858 162
● Východní Čechy - 15. března, Měník,
Ing. Vondrouš, tel.: 777 953 637
● Západní Čechy - 8. března, Mariánské
Lázně, Ing.Šíma, tel.: 777 242 685
● Jižní Čechy - 1. března, ZH Písek,
Ing. Nováková, tel.: 777 319 632
● Severní Čechy - 7. března, Svinčice,
Ing. Holík, tel.: 777 964 490
● Severní Morava - 29. února, Frenštát
pod Radhoštěm, V. Csabi, tel.: 602 530 088
● Olomoucko, Zlínsko - 15. března,
ZH Tlumačov, L. Karásek, tel.: 602 578 542
● Jižní Morava - 7. března, Tetčice.
K. Růžička, tel.: 775 077 641
Finále "Soutěže skoku ve volnosti 2008"
se koná dne 29. března v ZH Tlumačov
(propozice na www.schct.cz).

I když tradiční dvoutýdenní mítink v bavorském Kreuthu byl letos odvolán, na luxusním
závodišti se přeci jen soutěžilo. Ve dnech 8.-10.
února se zde konaly halové skokové závody do
130 cm. Během tří dnů se každý den na startu
vystřídalo kolem 200 jezdců a za ČR se zúčastnili jezdci Daniel Voksa ze stáje PCT Ptýrov
a Petra Hlavatá za R.I.Z. Chomutov. V pátek
byla úspěšná Petra Hlavatá s osmiletým BERIEM, která se umístila na druhém místě v soutěži
-L-. V sobotu se soutěžilo od stupně 115 až 125
cm, kde v poslední soutěži byl úspěšný Daniel
Voksa s CALUCA Z (9. místo) a v neděli opět
v soutěži do 125 cm s bělkou JÍVA (6. místo).

Wiener Neustadt
V chladném počasí se 8.-10. února konaly
závody v areálu nedaleko Vídně ve Wiener
Neustadt. Třídenních závodů se zúčastnila
početná ekipa českých jezdců ve složení: Darina Pálková, Zdena Vávrová, Přemysl Adam,
Lucie Krulichová, Lubomír Štecher, Barbora
Hudcová, Šárka Kopáčková, Martin Ohnheiser,
Linda Ohnheiser, Veronika Šimůnková, Pavel
Klár, Milan Klár, Veronika Klárová, Jan Štětina,
Jiří Luža a na Slovensku sídlící Zuzana Zelinková. Na programu byly soutěže od 110 cm až po
150 cm.
Naši jezdci opět dokázali předvádět kvalitní
výkony a na výsledkových listinách se objevovali na předních příčkách. Nejúspěšnější byli:
Darina Pálková - 2.místo -ZL-, 1.místo -ZL- Linda Ohnheiser - 3.místo -ZL- a 1.místo v -L*-,
Lucie Krulichová - 2. místo -ZL- na styl, 2.
místo -ZL- a 1. a 3. místo v -L*-, Přemysl Adam
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- 1. místo -ZL- styl, 1. místo -ZL-, Lubomír Štecher - 2. místo -ZL-, Zdena Vávrová 2. místo ZL- a 1. místo -L**-, Barbora Hudcová - 3. místo
-ZL- a Veronika Klárová - 1. místo -ZL-.
V Indoor Grand Prix (150 cm) jsme mohli
vidět dva zástupce českých barev - Zuzanu
Zelinkovou s koňmi Quito a Cigalle B-Z a Jiřího
Lužu na Sherlock Holmes-S a Ronaldo-S.
Zuzana Zelinková absolvovala těžký parkur
s Quito se 4.tr.b. a Cigalle B-Z s 8.tr.b. Jiří
Luža dokončil na Sherlock Holmes-S s 12.tr.b.
V.Š.

Hrouda národní trenér
Český reprezentant ve spřežení Josef Hrouda
v lednu uzavřel smlouvu s Národním hřebčínem
Topolčianky o spolupráci při výcviku lipických
koní. Součástí této dohody je i příprava začínajících jezdců spřežení, ale hlavně příprava slovenské reprezentace pro závody světového
poháru a mistrovství světa. „Nabídku stát se trenérem, jsem dostal koncem roku od pana ředitele ing. Horného a musím říci, že mě velice
zaujala a přijal jsem ji.“ řekl Jezdci Josef Hrouda a dodal že věří, že zkušenostmi, které nasbíral při výcviku lipických koní přispějí k růstu
výkonnosti a ještě lepším výsledkům reprezentantů NŹ Topolčianky a Slovenské republiky.

Jaroslav Kuželka zemřel
Smutná zpráva
proletěla severní
Moravou, kde ve
věku 72 let zemřel 26. ledna Jaroslav Kuželka.
Jeho jméno je
spjato s hřebčínem Hostouň na
Šumavě, po jeho
přestěhování pak
s Albertovcem
a v 70 letech s chovem koní v OKR
Rekultivace Karviná. V roce 1990 založil
vlastní chov koní v Karviné a Orlové. Jako
albertovského jezdce jsme jej mohli vidět
s koňmi Josefus, Grand a s Neptunem dokonce v reprezentačním družstvu republiky. Byl
i na startu VP steeple chase. V OKR Rekultivace vynikl jako trenér mnoha známých jezdců. Asi jeho nejoblíbenějším koněm v tomto
období byl Bukanýr, po němž nazval svou
vlastní sportovní stáj. V osobě Jaroslava
Kuželky odešel poslední koňař generace
pamatující dobu přestěhování vojenského
hřebčína Hostouně na Šumavě do slezského
Albertovce. Pro něj, rodáka ze Šumavy se stal
Albertovec (Štěpánkovice) druhým domovem
a také místem posledního odpočinku, kde se
s ním 31. ledna rozloučili v hojném počtu místní občané i početná jezdecká veřejnost.

Veterinárně seminář v Ženevě
Ve švýcarské Ženevě byl uspořádán seminář zaměřený na problematiku koňského zdraví. Konal
se 11. - 13. prosince 2007 a řešil
problematiku končetin. Svoje zkušenosti předneslo 31 přednášejících z 11ti zemí. ČR zde zastupovali veterináři MVDr. Zdeněk Žert
a MVDr. Bartůnková a podkovář
Ing. Vinčálek.
Z hlediska podkovářského byla
důležitá dvě přednášená témata
a to schvácené kopyto a podotrochloza. Nejobsáhlejší přednášky
ke vzniku a průběhu schvácení
kopyt měl Ch. Pollitt (Austrálie)
a R. Eustace (Anglie). Přednášející předvedli celou škálu diagnostických metod sloužících k odhalení důvodu pohybových problémů
koní. Stanovením diagnózy
a medikace však případ většinou
nekončil, ale následoval návrh pro
podkováře na ortopedické řešení.
Tím se zabývaly přednášky dalších světových podiatrických kapacit jako je H. Castelijns (Itálie), S.
Morrison (USA) či S. O’Grady
(USA). Z hlediska podkovářského
měl velmi zajímavou přednášku M.
Savoldi (USA) o chodidle v souvislosti s kopytním mechanismem
a rovnováhou končetiny.
Díky obrovskému rozvoji moderních diagnostických metod (magnetická rezonance, scintigrafie a ter-

mografie) se výrazně zkvalitňuje
spolupráce veterináře a podkováře.
Bohužel většina těchto metod,
včetně vzdělávání odborníků, je
u nás v plenkách a srovnání je až
deprimující. Jedinou cestou k částečnému vyrovnání této odbornosti
je absolvováním seminářů s takto
kvalitní úrovní.
V. Boušková

Výsledky
Praha - Císařský ostrov 2. 2. drezura L 0- (6) 1. Drozenová - LIMERIK (JK IDC
Prague), JU 06 (9) 1. Drozenová - LIMERIK
(JK IDC Prague), St. Georg (8) 1. Knitlová HOMÉR (Stáj Urban), IM I (6) 1. Sigismondi
- COME ON JUNIOR (JS Císařský ostrov).
Praha - Císařský ostrov 9. -10. 2. -Z(42) 1. Žeravíková - LARSON (Jízdárna
Žeravíková), stupň. obt. do 110 cm (68) 1.
Homolová - SILVANUS Lokomotiva Vršovice), -L*- (61) 1. Malák - CIROCO (JK Všetice), 2. Přibyl - LARENZO (Arcus Engineering Czech), 3. Staňová - SANTA CRUZ 32

(Fresta Brno), -S**- (32) 1. Tretera - RED
STAR M (Tretera), 2. Opatrný - COLOR OF
LOVE (Hořovice), 3. Tretera - NATAL (Tretera), -Z- (19) 1. Zvára - MR. CATRICK (JS
Cís. ostrov), -ZL- (26) 1. Pružinová - KASKADÉR (Equilon Mělník), stupň. obt. do
120 cm (47) 1. Papoušek K. - UNA SAPHIRA (Srnín), stupň. obt. do 130 + žolík (55)
1. Toth - MERCEDES 1 (Fresta Brno), 2.
Perníčková - HEIDI 1 (Heroutice), 3. Böhmová - CEISSY (Jindř. Hradec), -ST*- (26)
1. Crnková - LICORI (Bost B Praha), 2.
Opatrný - CRYSTAL (Hořovice), 3. Přibyl GOLDIKA (Arcus Engineering Czech), 4.
Papoušek J. - CHABLIS 121-T (Tarpan), 5.
Crnková - CONGO KING (Bost B Praha).

Čistokrevná štěňata

Jack Russel teriér.
K odběru v březnu
Tel.: 736 605 766
Dne 22. února
se od 20.00 koná

9. jezdecký ples
v hostinci Dubanka
v Dubanech u Pardubic.
Pro hosty je připravena
bohatá tombola a překvapení večera.

Bližší informace
a rezervace vstupenek
na tel.: 605 246 953
(p. Dotzauerová)

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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