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Před téměř třiceti lety Max E. Ammann založil seriál Světového poháru. Ten
začal postupně dobývat kontinenty svými regionálními ligami. I přes jeho celosvětovou proslulost je však zřejmé, že v samotném jeho systému (jarní halové
finále navazující na západoevropskou ligu) je zakotveno zaměření na jezdecky
určující část světa, na západní Evropu. V podstatě žádný jiný region nemá svoji
zimní halovou sezónu tak perfektní a zavedenou a i proto zcela standadně hrají
jezdci jiných regionů ve finále buď druhé housle a nebo si musí umět zajistit startovní pozice a následně i úspěšnost v západoevropské lize.
Před třemi lety se prvním krokem - organizací březnového finále středoevropské
ligy - pokusila handicap nedostatku kvalitních halových startů snížit jezdcům našeho
regionu Polská jezdecká federace. I přesto však bylo varšavské finále pouze solitérem v jinak zimním spánkem spící centrální Evropě. Rok 2008 bude rokem, kdy na
pomoc polskému úsilí přišla naše země. Česká republika díky společnosti Eurohorse Promotion vyplnila zimní přestávku organizací dalšího halového kola SP v Brně.
Zdá se tedy, že po mnoha desetiletích je naše generace svědkem, kdy druhá regionální liga světa přistupuje na zavedený pořádek západní Evropy a pokud budou
polského a českého příkladu následovat i další středoevropské země, mohla by
i náš prostor vyplnit kvalitní a systémově ucelená halová sezóna. V každém případě
po 24. únoru je díky Velké ceně Brna CSI**-W nasazena laťka skutečně vysoko.

Vítězem prvního českého halového CSI**W se stal Holanďan Peter Geering na
SCOTCH

Brněnský skvost patřil koním

Jezdecká ročenka 2007
Jedenáctá Jezdecká ročenka mapující hlavní události roku 2007 je tady a ti z vás, kteří
si ji objednali, ji dnes nalezli v zásilce společně s Jezdcem č. 4. Věříme že se Vám bude
Ročenka líbit a tak jako v minulých letech i tentokrát jsme pro Vás připravili i její textovou,
doufáme že zajímavou, část. Diskuze na téma budoucnosti jezdectví s názvem Co bude
dál?, by mohla, tak jak k tomu vyzývá i stěžejní autor MVDr. Norbert Záliš, pokračovat
i na stránkách Jezdce.
Tak jako každý rok nás nyní čeká několik dní obav, zda se do Jezdecké ročenky
nevloudila nějaká velká chyba. Jednu jsme již objevili my sami a na vstupní fotografii
Michaely Hažmukové jsme uvedli na místo vicemistryně ČR pouze mistryně. Omlouváme
se Michaele a všem mistrům, že jsme tuto slavnou jezdkyni sezóny 2007 ozdobili navíc
i trochou cizího peří, ale doufáme, že budete k Jezdecké ročence shovívaví.
Těšíme se na Vaše ohlasy
Cyril Neumann

Když bylo v polovině padesátých let rozhodnuto o konání 1. mezinárodního veterhu v Brně byla v roce 1959 mimořádná
pozornost věnována dostavbě pavilonu Z.
Samotná konstrukce pavilonu s obří kopulí
ve výšce přes 30 m, rozpětí přes
90 m a rozlohou hrubé výstavní plochy
20 000 m2, byla avantgardním architektonickým a stavebním činem. Jeho autoři
architekti Zdeněk Denk, Zdeněk Pospíšil,
Milan Steinhauser a autor kopule profesor
brněnské techniky Ferdinand Lederer
vytvořili dílo, které se dodnes považuje za
vrchol technické dokonalosti a československé architektonické školy tehdejších let.
Brněnské výstaviště ve svém celku dostalo
pavilonem -Z- druhou prostorovou dominantu, jejíž význam přetrvává dnešní dobu
a zřejmě i dohlednou budoucnost.

Koně nebyli na výstavišti poprvé
Když byl poprvé představen záměr pořadatelství halového Světového poháru na
brněnském výstavišti a ještě navíc v kruhové hale Z, bylo tak hned jasné, že české
jezdectví vstoupí do seriálu velkých halových závodů Evropy úspěšně.
Úžasné prostředí, logistické zázemí
brněnského výstaviště, ze všech směrů
snadná dostupnost, vynikající dopravní
(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
infrastruktura, to vše předurčovalo brněnský konkur k úspěchu.
Agentura Euorohorse Promotion však
nebyla tím prvním průkopníkem a koně
nebyli v únoru 2008 v „Zetku“ poprvé.
Prvenství patří společnosti Horseman, která zde v letech 1999 - 2001 organizovala
jezdecké závody a pochopitelně ještě
v živé paměti máme loňskou generálku na
letošní světový šampionát ve voltiži, kterou
bylo brněnské CVI 2007.
Ostatně v Brně chtěl halové závody pořádat již před rokem Jiří Skřivan. To co však
dosud všechny organizátory od Brna odrazovalo byly, vedle ekonomických rozvah, především starosti se zajištěním kvalitního a stále přísněji sledovaného povrchu kolbiště.
Tento zásadní problém vyřešila firma
Anect, která zakoupila od německé firmy
OttoSport přes 4 000 m2 pryžových rohoží
a pískové směsi, ze kterých lze sestavit
jezdecké kolbiště splňující i ta nejpřísnější
evropská kritéria. Tím, že je tak v Brně
technologie vytvoření povrchu vyřešena,
zbývá pro organizátora zvládnout jen jediný problém a tím jsou finance. Agentura
Eurohorse Promotion však již několikrát
dokázala, že na tomto poli si poradit dokáže a tak byla Česká republika v únoru 2008
katapultována mezi organizátory, které si
mohou pohrávat i s těmi nejsmělejšími
halovými sny.

Kdo byl v Brně
Sezóna Světového poháru roku
2007/2008 je první, při které je náš tradiční
region rozdělen do dvou částí. Centrální
Evropa tak byla roztržena do dvou částí.
Tradiční partnerské Polsko se ocitlo
v severní části Světového poháru centrální
Evropy, Česká republika, Slovensko
a Maďarsko v jižní. Na konci března se ve
Varšavě koná finále obou částí a zde bude
o tři postupová místa do finále v Goteborgu
(24.- 27. dubna) bojovat po deseti nejlepších jezdcích z obou částí centrální
a východní Ev ropy.
I když tedy polští jezdci nemohli v Brně
„bodovat" nezabránilo to Polsku k účast
s reprezentativní jezdeckou sestavou.
Poláci přivezli do Brna řadu svých jezdeckých opor. Přítomen byl čtvrtý muž severní
části SP Lukasz Jonczyk (216. místo ve
světovém žebříčku), ale i ve světovém žebříčku také v první třístovce hodnocený Andrej Lemanski (262.).

Opracoviště mezi sloupy

Z naší jižní části to byl
především průběžně třetí
Maďar Gábor Grundtner
(224.) a dále pak Mariann Hugyecz (239.).
Protože našemu Alešovi
Opatrnému, který nastupoval v Brně jako v žebříčku SP sedmý hodnocený, šlo především
o umístění v postupové
desítce, s jistou obavou
jsme mohli hledět především na Rumuna Andy
Candina, slovenského
Mariána Štangela či
Řeka Avgerinose Linardose. Ti přijeli do Brna Parkury stavěl Belgičan Lucien Sommers a brněnský Robert Smékal
bojovat o poslední postustandardně objevovali slovenští jezdci Jana
pové body a při troše štěstí mohli našeho
Slavíková (LORD LEVISTO) a Juraj HanuAleše ještě ve hře o jízdenku do Varšavy
lay (ALUTA), kteří si oba připsali po jedpřeskočit.
nom vítězství a dvou umístěních. Z českých
Největší „žebříčkovými“ hvězdami však
jezdců skončili příjemně „vysoko“ Zdeněk
byli v Brně Rusové. Ljubov Kochetova je
Žíla na EIBISCH (4.), Jan Štětina
momentálně 136 jezdkyní světa a Michail
s BALOUBET S (2.) a na SCOOBY DOO
Safronov je dokonce v první stovce a figuruS (5.) a Zdeněk Hruška s CALATA (6.).
je nyní na úžasném 65. místě. Tento ruský
Opravdu kralovali jsme však ve Small
jezdec je také největším favoritem k postuTour. V té byla pole více jak 80ti členná.
pu na OH v Honk Kongu, kde našemu regiI tak se zde dvakrát z prvenství radoval
on přísluší tři postupové pozice, právě podle
Martin Šoupal na ČARAS, ze druhých míst
umístění ve světovém žebříčku.
pak Lucie Poláková a CAROS či Jaroslav
Ze západoevropských jezdců pak v Brně
Jindra KREACE. Závěrečné kolo se povedstartovali zástupci Rakouska, Norska,
lo i Nathálii Crnkové, která na LICORI skonNěmecka a Holandska a právě odsud přičila čtvrtá a s CONGO KING devátá.
cestoval i papírově nejlepší jezdec Peter
Geerink, který je však momentálně hodnoGrand Prix Brno
cen až na 312. místě.
Největší pozornost i v souvislosti s kvaliČtyři stupně pro 250 koní
fikací pro finále ve Varšavě však na sebe
I pro české jezdce však bylo Brno přílepochopitelně poutala Big Tour. Belgický
žitostí k ověření výkonnosti koní všech
stavitel Lucien Sommers společně s brněnvýkonnostních úrovní a k tomu napomohl
ským Robertem Smékalem připravili po tři
rozpis čtyř úrovní soutěží. Ten nabídnul
dny jezdcům a koním technické parkury,
dvojicím Amateur Tour (120 cm), Young
které byly pochopitelně ovlivněny velikostí
Horses pro sedmi a osmileté koně
kolbiště. To mělo rozměry 62,5 na 35 m
(125/135 cm), Small Tour (130 cm) a Big
a možná by se do budoucna mohli organiTour (140 cm). Každá dvojice mohla startozátoři pokusit délku o trošku protáhnout.
vat jednou denně a celkově dorazilo do
Takto bylo možné sestavit kursy z maxiBrna téměř 250 koní.
málně jednodistančních řad.
Největší příležitostí pro domácí jezdce
Na start páteční i sobotní kvalifikace se
byla Amateur Tour (cca 45 startujících),
postavilo nejprve 60 a pak 50 dvojic a pro
kterou využila i řada juniorů. Skutečně se
postup do Grand Prix Brna bylo nezbytné
závody podařily Barboře Tomanové na
absolvovat alespoň jednou s maximálně
CAREFUL (Dance and Jump Team), která
osmi body.
postupně šplhala přes třetí a druhé místo
Hned v první kvalifikaci prokázal oprávaž k závěrečnému nedělnímu vítězství.
něnost svých papírových předpokladů Rus
Úroveň 125 až 135 cm oslovila téměř
Safronov, který na LE-CHAMP zvítězil
šedesátku mladých koní a zde se na čele
a s COMMON SENSE skončil čtvrtý. Celkově se o prvenství v této soutěži utkalo
v rozeskakování 21 dvojic. Zde byla za
české barvy nejlepší Zuzana Zelinková na
CIGALLE Z na 7. místě.
V sobotu již Lucie Somers trošku přitvrdil
a z padesátky startujících se do rozeskakování probojovalo pouze devět koní. Tentokrát se jednalo o zcela „východoevropské"
rozeskakování a své zástupce tu mělo
Maďarsko, Estonsko, Polsko, Rusko, Slovensko, Řecko a opět díky Zuzaně Zelinkové a CIGALLE Z i ČR. Naše jezdkyně trvale působící nyní na Slovensku nakonec
skončila druhá za Maďarem Zsoltem Pirikem s HAVANNA. Spokojení však byli
i Martin Šoupal na SIR BENTO a Jaroslav
Jindra s CANON, kteří shodně inkasovali
pouze jeden trestný bod za čas.
Zuzana Zelinková tak splnila účel svého
brněnského zájezdu a ač kvalifikovaná, do
Grand Prix již nenastoupila. Do nedělního
vyvrcholení se tak přihlásilo 44 kvalifikovaných dvojic. Za ČR to byli, mimo již jmenovaných, Aleš Opatrný (CRYSTAL), Veronika Macáková s POMPÖS, Josef Kincl na
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extempore a pravděpodobně po námaze
ze základního kola odmítnul uprostřed
rozeskakování před kombinací dvakrát
pohyb kupředu a byl ze soutěže vyloučen.
I POMPÖS nastoupil do rozeskakování
jako vyměněný a až napodruhé překonal
pouze první skok, když do druhého Veroniku dokonce shodil. Na české jezdce tak
zbylo pouze ex equo desáté místo.

Varšava je jistá

CRYSTAL Aleše Opatrného zkazil publiku
vítězné naděje
CHIMBOTE, Jiří Papoušek s VOLONTERT, Petra Charvátová a VIGORA 1 a Ondřej
Pospíšil na CHEEVA. Ty všechny sledovaly téměř zcela zaplněné tribuny s kapacitou
2 500 diváků a jistě i další stovka či dvě
využily možnost sledovat parkury z ochozu
galerie.
Základní parkur zvládla bezchybně jedenáctka startujících. Svoji výkonnost prokázali Poláci, kteří měli v rozeskakování čtyři
dvojice a dalších pět Poláků zůstalo před
branami rozeskakování s jedinou chybou.
Dobře si s kursem poradil i Rus Michail
Safronov na COMMON SENSE, či Estonec
Hanno Ellermann na PONCORDE. Se
štěstím se pak do rozeskakování dostal
i Rakušan Thomas Gebath s CINDERELLA 25. Vysoce nad všemi však čněl svým
suverénním předvedením Holanďan Peter
Geerink na SCOTCH.
K naší radosti byly i české barvy v rozeskakování zastoupeny. Velmi dobře si se
základním parkurem poradil Aleš Opatrný
a CRYSTAL a na poněkud lepší časy si
vzpomněl i POMPÖS s Veronikou Macákovou. Spokojen však mohl být i Jaroslav
Jindra na CANON, kteří dokončili s jedinou
chybou.
V rozeskakování nás však čekala ledová
sprcha. Bohužel naši zástupci startovali
hned na počátku a tak zaplněná brněnská
hala nezažila dlouhé vzrušení z nadějí na
domácí úspěch. Nejprve CRYSTAL s Alešem Opatrným potvrdil již svá minulá

I tak si však Aleš Opatrný v naší části
centrální ligy SP pomůže, protože všichni
jeho soupeři zůstali za ním. Z Veronikou
Macánovou si rozdělí body za druhé a třetí
místo, protože před nimi se umístil pouze
slovenský Juraj Hanulay (QUALITY) celkově na 4. místě. Tyto body pak znamenají
pro Aleše Opatrného postup tak o tři pozice a tak pravděpodobně skončil na 4. nebo
5. místě naší ligy.
Příliš spokojeni nebyli ani Poláci a jejich
čtveřice jezdců dokončila rozeskakování
shodně s osmi body. První nulou si o vítězství řekl Peter Geerink na SCOTCH, který
opět působil zcela suverénně a navíc docílil
o tři vteřiny lepší čas než dosud nejrychlejší
Estonec Hanno Ellermann na PONCORDE
(ovšem se 4 body). I když Geerinkova pozice vypadal zcela neotřesitelně, závěrečný
výkon ruského Michajla Safronova na
COMMON SENSE přeci jen udělal z Velké
ceny Brna sportovní drama. Ani tento jezdec nechyboval a časomíra se nakonec
zastavila na čase o jedinou desetinu vteřiny
pomalejším Geerinka. Zaslouženě tak zvítězil Peter Geerink před Michajlem Safronovem a Hanno Ellermannem.

Celkové výsledky:
Brno CSI**-W 22.-24. 2. Amateur Tour -120(38) 1. Baricic - CARTANO DU RONA Z (SVK),
2. Klar - VENDY (CZE), 3. Tomanová - CAREFUL (CZE), -120- (45) 1. Kmínek - FREEDOM
Z (CZE), 2. Tomanová - CAREFUL (CZE), 3.
Novotný - FILIGRANO L (CZE), -120- (45) 1.
Tomanová - CAREFUL (CZE), 2. Hažmuková QUINTA II D#ARSOUILLE (CZE), 3. Andrášová FIRST TOUCH (CZE), Young Horses -125/135(57) 1. Dulczewska - UVENTI H (POL), ....4. Žíla
- EIBISCH II (CZE), -125/135- (57) 1. Hanulay ALUTA (SVK), 2. Štětina - BALOUBET-S (CZE),
...5. Štětina - SCOOBY DOO S (CZE), -125/135(51) 1. Slavíková - LORD LEVISTO (SVK),... 6.
Hruška - CALATA (CZE), Small Tour -130- (88)
1. Šoupal - ČARAS (CZE), 2. Jindra - KREACE
(CZE), 3. Candin - MARELE TRAC (ROU), -130(82) 1. Chudyba - FORTUNA (SVK), 2. Poláková
- CAROS (CZE), 3. Zawada - PARANDASJ
(POL), -130- (86) 1. Šoupal - ČARAS (CZE), 2.
Žíla - CAROS (CZE), 3. Morsztyn - RUBIKON
(POL), Big Tour -145- (60) 1. Safronov - LECHAMP (RUS), 2. Candin - REMEMBER (ROU),
3. Geerink - SCOTCH (NED),...7. Zelinková CIGALLE-Z (CZE), -145- (50) 1. Pirik - HAVANNA (HUN), 2. Zelinková - CIGALLE-Z (CZE), 3.
Soltysiak - SANDRO SILVER (POL), Grand Prix
Brno -145- (42) 1. Geerink - SCOTCH (NED), 2.
Safronov - LE-CHAMP (RUS), 3. Ellermann PONCORDE (EST),...10. Macánová - POMPÖS
(CZE), Opatrný - CRYSTAL (CZE).

Kompletní výsledky na
www.eurohorse-promotion.cz

Malá túra nakonec
Po Velké ceně pak pokračovaly závody
ještě maratonem 80 koní ve třetím kole
Small Tour, která skončila až po 21. hodině. To byl jediný diskutabilní moment závodů a možná by šel program urychlit tak,
aby se tato soutěž vtěsnala cca do tříhodinové „polední přestávky“. Na druhé straně
se většina startujících ochotně smířila
s tím, že nedělní noc stráví v kamionech na
dálnicích cestou do domovských stájí, protože si každý chtěl i poslední parkur v Brně
užít. Drtivá většina diváků však nevydržela
a tak se zákonitě nedělní večerní soutěž
konala bez divácké podpory.

Za rok možná finále
Jak jsme již informovali v minulém čísle
společnost Eurohorse Promotion si pro rok
2009 zažádala o pořadatelství středoevropského finále. I když se jedná o velmi
rasantní vstup do Světového poháru
a pravděpodobně nebude po chuti především polským pořadatelům, kteří měli
doposud na finále monopol, po vstupním
CSI v Brně je jasné, že se ve střední Evropě nečekaně objevilo silné pořadatelské
centrum, se kterým je nutné počítat.
Cyril Neumann

Barbora Tomanová na CAREFUL přivezla
z Brna třetí, druhé i první místo
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ČSOB a ČSP
Ve středu 20. února byla podpisem
smlouvy dokončena jednání mezi Asociací
Českého skokového poháru a Československou obchodní bankou podpisem
smlouvy o spolupráci. Pro všechny příznivce jezdeckého sportu je důležité, že ČSOB
tak definitivně potvrdila již dříve deklarovanou podporu jezdeckému sportu. Ta tak
bude i letos pokračovat spoluprací nejen
s Českým skokovým pohárem, který v roce
2008 ponese název ČSOB Český skokový
pohár, ale nadále bude ČSOB vidět i při
CSIO 2008.
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v průběhu jednotlivých kol ČSP. Oproti
ČSP však budou moci junioři sbírat body
při každých závodech i ve více soutěžích
a na více koních. Tabulka bodových zisků
bude zohledňovat úroveň soutěže a v rámci každého kola pak bude vyhodnoceno pět
nejlepších juniorů. Ti budou odměněni věcnými cenami sponzorů významných světových značek. Společnost Dance & Jump
připravuje ke každému kolu ČSP firemní
sponzorství např. firem Veredus, Prestige,
Euro-star, Effol, Pikeur, Equiline ap.

Junioři k moři

Nejlepší tři pak navíc získají poukaz na
zájezd se společností CK Italy Travel
v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. V případě
zisku více poukazů
v průběhu roku pak
buda možné tyto
částky sčítat.
Na závěr bude
nejlepších dvacet
juniorů startovat ve
finále (-S**-). Pro
nejlepší tři pak
budou připraveny
opět exkluzivní ceny
od Cestovní kanceláře Italy Travel:
1. místo pobyt pro
2 osoby na Sardinii
v 5hvězdičkovém
hotelu přímo u moře
s plnou penzí,
v hodnotě 150 000,Kč, 2. místo pobyt
pro 2 osoby na
Sardinii ve 4hvězdičkovém hotelu
s polopenzí v hodZástupci Asociace ČSP Jana Sedláková a Jiří Skřivan při podpisu notě 100 000,- Kč
smlouvy v ČSOB, za kterou jednala manažerka - regionální a event a pro umístěného
marketing Jaroslava Rudolfová
na 3. místě je připobyt pro 2 osoby ve vilce na SarDance & Jump Czech Junior Cup praven
dinii v hodnotě 40 000,- Kč.
Zástupci Asociace ČSP Jiří Skřivan
Podrobná pravidla naleznete v nejbliža Jana Sedláková, která má v Asociaci
ších dnech na:
ČSP od letošního roku na starosti markewww.ceskyskokovypohar.cz
ting, využili přítomnosti v Praze ještě k jedMinisterská
nomu oficiálnímu setkání a ihned po jednání v ČSOB podepsali smlouvu o spolupráci
a parlamentí záštita
se společností Dance & Jump. Ta přišla
Český skokový pohár 2008 je podpořen
s návrhem zaštítit v rámci ČSP další seriái z nejvyšších pater české politiky a získal
lovou soutěž určenou juniorům s názvem
záštitu ministra zemědělství ČR Petra GanDance & Jump Czech Junior Cup.
daloviče. Pozadu nezůstal ani Dance &
Podle prvních informací bude seriál
Jump Czech Junior Cup a tento seriál se
vyhodnocován v rámci otevřených soutěží
pyšní záštitou předsedy Senátu ČR Přeúrovně -L-, -S- a -ST-, které se pojedou
mysla Sobotky.

Jana Sedláková a Jiří Skřivan při podpisu smlouvy s majitelkou společnosti Dance & Jump Renatou Tomanovou
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Dohoda o dohodě
Dobrá zpráva z nejvyšších míst Asociace ČSP dorazila i v nepříjemné kauze sporu s Agenturou Vera. Na společném jednání Stanislava Poláka (ČSP) a Pavla
Bělohradského (Vera) byla nalezena shoda
v základní otázce sporné pohledávky a nejdůležitějším výsledkem setkání je deklarovaná ochota vzájemně se dohodnout. Zdá
se tak, že je odvrácena soudní dohra, ve
kterou celý spor hrozil přerůst.
Agentura Vera uznala pohledávku ze
strany ČSP, i když jednatel společnosti
Vera Pavel Bělohradský má i nadále výhrady k jejímu vzniku. V zájmu pokračování
další spolupráce je však ochoten pohledávku uhradit a vzniklou ztrátu vyvést mimo
vztah Vera versus AČSP.
Pro podpis smlouvy o celé transakci
však potřebuje odklad cca dvou měsíců a
nyní je na straně Asociace ČSP, zda bude
s tímto odkladem souhlasit. Stanislav Polák
o jednání ostatní členy informoval v těchto
dnech a na jejich stanovisko si však musíme počkat do příště.

Parkurová „Extraliga“?
Agentura Vera tak zatím zůstává i nadále
v českém jezdeckém sportu a pro sezónu
2008 navrhuje České skokové federaci obohacení skokové sezóny zřízením dalšího
seriálu s názvem Parkurová extraliga.
V prvém ročníku by se jednalo o seriál cca
šesti závodů obtížnosti -ST- a -T- a podařilo
se nám zjistit, že zatím bylo předběžně jednáno s pořadateli na Panské Líše v Brně či
v areálu PCT Ptýrov. V tvorbě jsou již i seriálová pravidla, na kterých spolupracují
s agenturou Vera i vrcholní zástupci ČJF.
Jak redakci Jezdce sdělil Stanislav
Polák v Asociaci ČSP je další skokový
seriál této úrovně vnímán jako konkurenční
podnik, navíc se zavádějícím názvem. Asociace proto ČJF nedoporučuje jeho schválení. Velmi podobné stanovisko zaznělo
i na Radě ČJF 20. února. Pavel Bělohradský obhajuje svůj záměr s tím, že i v jiných
sportech nezávisle na sobě probíhají různé
seriálové soutěže.
Ve prospěch záměru agentury Vera
nahrává skutečnost, že ČJF nabídla Veře
ke sponzorování i celou sestavu národních
šampionátů. Pokud by agentura dokázala
finančně zaštítit národní mistrovství, byla by
jistě ochota ze strany ČJF vůči dalším aktivitám agentury výrazně vstřícnější. Další
vývoj na jezdeckém seriálovém poli budeme pro čtenáře Jezdce pečlivě sledovat.

Pavel Bělohradský (vlevo) a Stanislav Polák
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Na čem budou skákat junioři?
Očekávané se stalo skutkem a z Holandska dorazil negativní posudek na složení pískové směsi tvořící podklad jezdeckého kolbiště v Praze na Trojském ostrově
v areálu TJ Žižka Praha. Verdikt technického delegáta je neúprosný: „Na takovém
povrchu ME jezdit nelze“.
Celou situací se na svém zasedání ve
středu 20. února zabývala i Rada ČJF.
Podle dostupných informací se v nejbližších dnech po zasedání Rady v diskuzi
objevila tři řešení nastalého problému. Prvním je provést změnu povrchu areálu kolbiště za spolupráce TJ Žižka Praha, organizátora ME
agentury Eurohorse
Promotion a ČJF, druhým pak bylo přemístit pořadatelství zpět na travnaté kolbiště
do Poděbrad a ve třetí řešitelské vlně se
objevil i nový pořadatel ME a o pořadatelství projevil zájem Český jezdecký klub
v Karlových Varech.
Krkolomná a jen velmi obtížně uskutečnitelná řešení se změnou místa konání, či dokonce se změnou pořadatele
byla pravděpodobně brzy zavrhnuta
a jak nám potvrdil i zástupce společnosti
Eurohorse Promotion Luděk Novotný je
momentálně jasně preferována změna
povrchu kolbiště. K tomu nám na závodech v Brně Luděk Novotný řekl: „I když
si uvědomujeme, že povrch na kolbišti
TJ Žižka Praha není ideální, myslíme si,
že rozhodně není tak špatný jak tvrdí
Holanďané. I proto si v současnosti
necháváme zpracovat také naší nezávislou expertízu složení pískové směsi.
V každém případě však budeme povrch
řešit tak, aby byla zajištěna nejen spokojenost na nejvyšších místech FEI, ale
především soutěžících samotných.

Otto je to pravé
V České republice zatím máme jediný
povrch, za který ručí renomovaná evropská firma a ten si většina jezdců poprvé
vyzkoušela právě v Brně. Podkladové
rohože společně s pískovou směsí
a geotextilie zakoupila již vloni společnost Anect od firmy OttoSport především
pro letošní MS ve voltiži. K dispozici je
však i pro další jezdecká klání v Brně
a s jeho kvalitou je spojen i zásadní podíl
na úspěchu premiéry halového Světového poháru v ČR. Protože zástupci společnosti prezentovali své zkušennosti
i možnosti firmy při SP v hale -Z- brněnského výstaviště, přímo se nabídla možnost spolupráce s firmou OttoSport.
Na základě kontaktu z Brna se v úterý
26. února sešel zástupce společnosti
OttoSport s Luďkem Novotným (Eurohorse Promotion), Janem Žižkou (TJ Žižka
Praha) a prezidentem ČJF Jaroslavem
Pecháčkem přímo v Praze na kolbišti
Trojského ostrova.
Po podrobném seznámení s kvalitou
kolbiště bylo předběžně dohodnuto, že
pořadatel zajistí povrch pro pražské ME
ve spolupráci s firmou OttoSport. Řešením pravděpodobně bude, že na stávající
povrch budou položeny pryžové rohože,
na kterých bude jen malá vrstva pískové
směsi. Prezident ČJF se snažil na tomto
prvním jednání zajistit tento povrch pro
všechny tři střetnutí na Trojském ostrově
(CSI J/Y, ME a CSIO), ale jak vše
dopadne ještě závisí na dalších rozhovorech. Předběžně však bylo dohodnuto,
že ME se bude v Praze jezdit určitě na
rohožích společnosti OttoSport.

V Čeladné Hruška
Letošní první skokové závody na severní Moravě a Slezsku byly odstartovány
10. února v hale Prosper Horse Ranch Čeladná a pořadatelem byl JK GEM Baška.
V soutěži -S*- se na startu představilo
dvanáct dvojic. V rozeskakování tří dvojic
byl bezchybný pouze vítěz Jiří Hruška na
BALOUBET’S SON (Opava Kateřinky).
Druhý
skončil
Rudolf
Doležal
s CARINO/AC CALIGULA (Hřebčín Suchá)
a třetí opět Jiří Hruška na RADEK.
-jge-

V -S*- v Čeladné zvítězil Jiří Hruška z Opavy Kateřinek na BALOUBET’S SON a na
RADEK (foto) získal třetí místo
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Spřežení v albertovské hale
Václav Coufalík - KARMEN 4 a JERY z JK
Jiskra Loučka. Druhý byl opět domácí
Marek Jirgala - AMANT 1 a IDAR a třetí
Jaroslav Juráň se SENZACE 1 a SANDY 2
ze stáje Jaroslav Juráň - JUKO.
Jen tři účastníci se představili v soutěži
čtyřspřeží a zvítězil zástupce hřebčína
Favory Jiří Nesvačil senior s koňmi FAVORY RAMATA XV-12, FAVORY AMARANTA XV-10, FAVORY FALSTRA XV-15,
GSS SSALAMANCA XXVIII-41, druhý
skončil opět domácí Ladislav Jirgala - LAURA 6, FANČA, FAE a AMARIS. Třetí příčka
patřila Kateřině Sklenské s koňmi SONETA 4, MEDEA 3, GRETA
1 a ZOJA reprezentující
JO TJ Sokol Kubšice.
„Se závody jsem byl
spokojen, dařilo se nám,
přestože
závodíme
k mladými koňmi, teprve
ve výcviku. Syn Marek
vyhrál jednospřeží, ve
dvojspřeží byl druhý a já
ve dvojspřeží čtvrtý a ve
čtyřspřeží druhý. Závody
doprovázela perfektní
atmosféra s plně zaplněnou tribunou a hudba
byla také perfektní. Myslím si, že takové závody
jsou i jako show a jsem
rád, že všechno dopadlo
dobře" řekl po závodech
Foto Jiří Gebauer hlavní organizátor a současně soutěžící Ladislav
Jirgala.
-jgeVítěz jednospřeží, domácí Marek Jirgala s MAXIMUS P

V sobotu 16. února proběhly v Hřebčíně
Albertovec další halové závody spřežení,
pořádané domácím jezdeckým klubem.
Soutěží se zúčastnilo celkem sedmnáct
startujících. Statut mezinárodních závodů
zajistil jeden polský účastník dvojspřeží.
V soutěží jednospřeží byl mezi sedmi
účastníky nejlepší domácí Marek Jirgala MAXIMUS P před Martinem Cábem
s FIGO ze stáje Cáb a třetím Václavem Coufalíkem - VINCEK z JK Jiskra
Loučka.
V soutěži dvojspřeží ovládl startovní pole
a zvítězil, rovněž mezi sedmi konkurenty

Idol a Poker
V sobotu 1. března ve Všeticích uskuteční další velkolepá párty a to spolu s vyhlašováním Idolů a Sympaťáků jezdeckého
sportu. Začátek je stanoven na 20.00 hod.
Program tentokrát vyvrcholí jezdeckým
pokerem ve 22.00 hod. Ten je pořádán
pod patronací jednoho z hlavních partnerů
ankety Idol roku 2007 AutoHase Volvo
Tour 2008 Vladimírem Malákem.
Skokové exhibice se zúčastní 10 jezdců,
mezi kterými nebudou chybět ani jména
našich reprezentantů. O výhru v pokeru se
pokusí Aleš Opatrný, Sergej Motygin, Vladimír Malák, Aleš Daněk, Zoltán Tóth,
Gabriela Staňová, Ondřej Pospíšil, Veronika Macánová, Vladimír Tretera a Lucie
Poláková. K návštěvě večera zve za JK
Všetice organizační tým AutoHase Volvo
Tour 2008, internetový portál peta.cz.
Organizátoři děkují i všem partnerům: JK
Všetice, AutoHase, Jezdecký areál Zduchovice, JO Bradáčův Dvůr, CTJ a.s., Statek Všetice, Clinique, Equiservis, Pavo
ČR, FUJIFILM ČR.

Třikrát Trojanovice
Jezdecký oddíl v Trojanovicích má
před sebou nabitý březen, kdy bude
pořádat hned troje závody. Pořadatelsky
zahájí sezónu trojanovičtí v neděli
9. března v hale ve Frenštátě p. R., kdy
využijí postaveného parkuru po Poháru
žen.Na programu bude konat již 5. ročník
soutěží výhradně pro pony jezdce (ukázky pro nejmenší, ZP-SP). V sobotu
15. března se již v trojanovickém areálu
odehrají soutěže spřežení (jedno a dvojspřeží) a na konci měsíce 29. března pak
oživí areál skokoví jezdci na pony
i koních v soutěžích až do -L*-. Rozpisy
najdete na www.jezdectvi.info

Sportovní
kalendáﬁ
hala
1.3.
8.3.
8.3..
8.3.
9.3.
15.3.
15.3.
16.3.
16.3.

Praha - Císařský ostrov
Borová
Frenštát pod Radhoštěm
Všetice
Frenštát pod Radhoštěm
Krutěnice
Svinčice
Heroutice
Opava

D/L-TT
Z-L
ZM-L
ZM-L
Z-S
ZM-L
Z-ST
ZM-L
Z-L

Soustředění
v Oticích
JK Agrostyl Otice na Opavsku pořádal
již druhý ročník skokového soustředění
s Alešem Opatrným, které proběhlo 18.20.ledna a 15.-17.února. Během prvého
soustředění se zúčastnilo sedmadvacet
účastníků z toho jeden pony. Ve druhém
jich bylo třicet. Všichni byli spokojeni
a příště přijedou znovat.
-jge-

Setkání jezdců
Zlínské oblasti ČJF
Při příležitosti schůzky Zlínské oblasti
ČJF a Středomoravské jezdecké ligy hostil
sál kulturního domu v Hulíně v sobotu
9. února zástupce 36 klubů oblasti.
Setkání zahájil předseda Zlínské oblasti
Josef Balaštík. Zástupci sportovních komisí
působící v oblasti (drezurní, skoková, voltižní, reiningová, pony) přednesli informace
o své činnosti v roce 2007 a návrhy činnosti pro rok 2008 .
Členové byli seznámeni s vývojem realizace projektu HYJÉ - koně Zlínského kraje.
Tento projekt přináší komplexní informace
o hipoturistice, jezdeckých akcích či tradičních akcích neodmyslitelně spojených
s koňmi na území Zlínského kraje.
Setkání umožnilo předat dary členům
oblasti, kteří se v roce 2008 dožívají
významných životních jubileí.
Zlínská oblast ČJF pro letošní rok navázala spolupráci s ČSOB a.s. regionální
ředitelství Olomouc, a tak se s touto značkou budeme na závodištích v oblasti setkávat. Jezdecká sezóna 2008 bude stejně
bohatá jako loňská. Připravuje se 62 jezdeckých akcí a 27 kulturních akcí.
V závěru setkání se rozpoutala bohatá
diskuze související se sazebníkem poplatků ČJF pro rok 2008, která vyvolala vlnu
nesouhlasu se stanovenými poplatky.
Podrobnosti o Zlínské oblasti ČJF naleznete na: www.zocjf.cz
(JaF, 2008)

Čistokrevná štěňata

Jack Russel teriér.
K odběru v březnu

Tel.: 736 605 766
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Účastnicí soustředění v Oticích byla i Lenka Kavanová

Vydra v Opavě
Příjemné odpoledne strávili v neděli 17. února početní příznivci jezdeckého sportu s hercem Václavem Vydrou v Opavě, kde představil svou novou knihu s názvem Perforsní
hony a jejich kouzlo. Odpoledne bylo věnováno poutavému vyprávění, jak se herec
vydal se svými koňmi na cestu perforsních
honů, které by podle něj měly přinášet
radost nejen jezdcům, ale i koním. Poté
následovala autogramiáda nové knihy. -jgeDne 22. února ve věku 87 let zemřel
bývalý významný čs. jezdec a ve druhé
polovině svého života nezastupitelná osobnost filmového jezdectví pan
František Michálek.
František Michálek se narodil 2. listopadu 1920 a jako absolvent vojenské
remontní školy v Pardubicích působil jako
velitel posádky v Terezíně. Na sklonku
padesátých let minulého století našel své
místo jako odborný poradce československéhio filmu a první velký film, na kterém
pracoval byl dnes již legendární Limonádový Joe. Následovaly desítky dalších
a v podstatě není v české produkci druhé
poloviny 20. století film s koňmi, aby
nebyl mezi spolupracovníky.

Pro inseminační sezonu 2008 nabízí
Zemský hřebčinec Písek hřebce působící
v inseminaci čerstvým spermatem:
• QUICK LAURO Z, Zangersheide,
Quick Star - Lauriston
• LANDINO, holst., Landgraf I - Lido
• ASKANO - T, holst., Askano - Candillo
Bližší informace na www.zemskyhrebcinecpisek.cz
a v Inseminačním katalogu ZH Písek, který Vám na
požádání rádi zdarma zašleme.
Zemský hřebčinec Písek státní podnik,
U Hřebčince 479, 397 01 Písek
tel.: 382 214 121, 737 274 803, fax: 382 212 571
e-mail: hrebcinec.pisek@quick..cz

Termíny akcí v ZH v Písku
1.3.
15.4.
20.5.
22.5.
5.6.
10.6.
14.-15.6.
15.7.
30.7.
7.-8.8.
23.8.
18.9.
22.10.
24.10.
11.11.
20.11.

Prezentace plemenných koní (zahájení 11.00 hod.)
Zápis klisen do plemenných knih
Jarní třídění hřebečků v testačním zařízení ČT a CS
(hříbárna Nový Dvůr )
První předvýběr hřebců ČT do stodenního testu 2008
Základní zkoušky výkonnosti hřebečků v testačním zařízení ČT
Druhý předvýběr hřebců ČT do 100-denního testu,
zahájení stodenního testu 2008
Jezdecké závody „Cena českých chovatelů“
Chovatelské jezdecké závody Kriterium mladých koní
Kontrolní den stodenního testu ČT 2008
Základní zkoušky výkonnosti klisen
Chovatelský den Zemského hřebčince Písek
Závěrečné zkoušky výkonnosti hřebců ČT ve stodenním testu
Podzimní třídění hřebečků v testačním zařízení ČT a CS
( hříbárna Nový Dvůr )
Hubertova jízda
Sv. Martin, zábavně-naučný program pro děti mateřských škol
Zápis starších hřebců do plemenné knihy ČT

Pokud není uvedeno jinak, koná se akce v areálu hřebčince
v Písku. Začátky chovatelských akcí jsou od 10.00 hod.

Zemský hřebčinec Písek Vás srdečně zve
a těší se na Vaši návštěvu

Alfred Knopfhart:

Drezura od stupně Z do stupně T
Známý trenér a rozhodčí vede jezdce krok za krokem k různým
drezurním lekcím - od jednoduchých cviků, jako je kruh a malý
kruh, až k lekcím náročných tříd, k piruetě, piafě či k pasáži. Drezurní práci přibližuje podle osvědcených a klasických metod vzdělávání a text doplňuje mnoho názorných a přesných kreseb.
Váz., formát 160 x 240 mm,
156 str., 80 kreseb, cena 300,- Kč.
Vydalo nakladatelství Brázda

Výsledky
Čeladná 10.2. -Z- (9 ) 1. Kubrický
- ELDORADO 1 (SS Kubrický), 2.
Stromská - ARANA 1 (Sn. Frenštát
p.R.), 3. Strnadlová - AURA 1 (SKL
Trojanovice), -ZL- (26) 1. Holešovský - MAGIA (JK Chotěbuz), 2.
Kubová - CADETKA (SKL Trojanovice), 3. Flisníková - BARTHER
(Equiteam Flisník), stup. obt. do
120 cm (29) 1. Hruška - BALOUBET’S SON (Opava Kateřinky), 2.
Kubová - CADETKA (SKL Trojanovice), 3. Pěkníková - NAOMI (JK
Gallop Moravia), -S*- (12) 1. Hruška - RADEK (Opava Kateřinky), 2.
Doležal - CARINO/AC CALIGULA
(Hřebčín Suchá), 3. Hruška BALOUBET’SON (Opava Kateřinky).
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