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Tjark Nagel podruhé

Nová složenka Vážení čtenáři, s dnešním číslem dostáváte ještě jed-
nou složenku pro zaplacení předplatného. Bohužel se ukázalo, že firma spe-
cializovaná pro tisk složenek udělala chybu a minulé složenky nesplňují
předpis pro zasílání peněz. Firma se nám omluvila a složenky již máme no-
vé. My se zase omlouváme Vám a možná byli někteří z Vás na poště s minu-
lou složenkou odmítnuti. Tato je již v pořádku a tak ještě jednou připomíná-
me, že složenka ve Vašem Jezdci je signálem, že stále ještě neevidujeme
Vaši platbu. Pokud máte již předplatné uhrazené a přesto jste obdrželi slo-
ženku, prosíme o kontakt redakce. Předplatné pro rok 2011 je 566,- Kč event.
696,- Kč s Jezdeckou ročenkou 2010.

Ke druhému soustředění pod vedením němec-
kého internacionála Tjark Nagela se ve dnech
24.-27. února sešli skokoví jezdci ve Svinčicích.
V podstatě se však jednalo již o páté setkání. Celý
školící program byl zahájen loni na jaře ve spolu-
práci s Českým olympijským výbore. Ten zařadil
jezdectví do školícího programu Mezinárodního
olympijského výboru, který také na školení vý-
znamnou měrou finančně přispívá. Díky tomu mů-
že ČJF čerpat prostředky na hrazení honoráře
a nákladů na lektora celého školení. Program byl
sice vypsán pro rok 2010, ale ČJF se podařilo zís-
kat prostředky z minulého roku i pro začátek roku
2011. Tím se podařilo znásobit efekt školení. To je
sice primárně určeno pro vzdělávání trenérů, ale
všichni pozvaní jezdci jej využívají i pro faktický
trénink sebe i svých koní.

S osobností Tjark Nagela (1952) se česká jez-
decká veřejnost seznámila již v loňském roce
a tak jen připomeňme, že tento bývalý reprezen-
tant spolkové republiky je členem významné jez-
decké rodiny. Byl jedním z nejúspěšnějších jezdců
Šlesvicka-Holštýnska a v roce 1992 vystoupal až
do německého olympijského týmu v Barceloně.
S touto dobou je spjat i jeho nejúspěšnější kůň va-
lach LEROY BROWN. S tím v tomto roce šel Tjark
Nagel od úspěchu k úspěchu a vše korunoval
14.místem ve finále Světového poháru v Del Mar.
Poslední vítězný Pohár národů za Německo ab-
solvoval relativně nedávno a členem vítězného tý-
mu byl ještě v roce 2005 v Kodani. V roce 2006
pověsil soutěžení na hřebík a začal se intenzivně
věnovat treninku, především svého syna Björna.
Jeho nejdůležitějším partnerem je Paul
Shockemöhle, kterému pravidelně dohlíží na tre-
nink mladých koní ve středisku Lewitz. Mezi zná-
mé jezdce, kteří využívají jeho rad, je např. Dirk
Ahlmann.

Přes svoji sportovní minulost, či právě proto, je
Tjark Nagel velmi komunikativní člověk a to, že
ČJF oslovila právě jeho, se ukázalo velmi dobrou
volbou.

Pro společnou práci bylo skokovou komisí vy-
bráno ke druhému soustředění 18 jezdců s
36 koňmi. Většina našich významnějších jezdců
pracovala s Tjark Nagelem opakovaně, někteří
jezdci byli noví. Po boku Tjark Nagela tlumočí
naše bývalá jezdkyně Iva Eisermannová
(Zatloukalová), která žije trvale v Německu a ja-
ko tlumočnice pracovala již v devadesátých le-
tech při práci s K.H. Strengem.

Práci ve Svinčicích ztěžoval Tjark Nagelovi pře-
devším trvalý mráz a svinčická hala byla i při slu-
nečném počasí celodenní ledničkou.V krátké pau-
ze mezi třetím a čtvrtým dopoledním lotem, však
ochotně odpověděl na několik dotazů.

Pane Nagele jakkoliv pracujete intenzivně

Inzerce

CHAMBERLEIN
se prodává

Česká drezurní jednička valach CHAM-
BERLEIN, který byl v posledních dvou se-
zónách na čele české drezurní společnos-
ti je v SRN v obchodní stáji. Informaci nám
potvrdila majitelka koně Petra Minářová:
„Od počátku naší spolupráce s Fabriciem
Sigismondim bylo dohodnuto, že dříve ne-
bo později bude kůň nabídnut k prodeji.
Nyní se našel zájemce a tak stojí CHAM-
BERLEIN od neděle 20. února v obchodní
stáji v SRN a v prvním březnovém týdnu
se rozhodne, zda se prodej uskuteční.
Pokud by k tomu nedošlo, kůň se vrátí do
ČR a bude pokračovat ve své sportovní
kariéře.”

s jezdci a jejich koňmi, práce je určena přede-
vším trenérům.Co pro ně máte připraveno?

Při tomto setkání plánuji na sobotní večer roz-
sáhlou diskuzi nad kompletním záznamem ze
Světových her v Kentucky, který jsem přivezl.
Výkony špičkových jezdců jsou doplněny i zázna-
mem německých jezdců z loňského CHIO
v Aachen. Věřím, že při tomto večeru budu mít
možnost se zde přítomnými trenéry mnoho věcí
probrat.

V nedávném rozhovoru prozradil náš repre-
zentant číslo jedna Aleš Opatrný, že by měl zá-
jem o hlubší spolupráci s Vámi. V jaké fázi se
váš vzájemný kontakt nachází?

Ano o tomto záměru vím a i když jsem hodně
zaneprázdněn, určitě by se volný termín pro práci
s Alešem našel. Stejně tak jsem našel čas na spo-
lupráci se Zuzanou Zelinkovou. U ní ve stájích
v Bratislavě jsem byl letos již dvakrát a v podstatě
můj pobyt na Slovensku je časově spojen i s pra-
cí ve Svinčicích.

Aleš Opatrný i Zuzana Zelinková ohlásili zá-
měr startu na letošním ME, které se koná v zá-
ří v Madridu. Jak vidíte jejich šance na účast?

Zuzana Zelinková má doma pro nejvyšší soutě-
že tři koně. Z tohoto hlediska se zdá, že by mohla
její ambice být úspěšná. Pochopitelně vše závisí
na tom, jak se bude vyvíjet sezóna. Tři výkonnost-

(Pokračování na str. 2)
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Tjark Nagel....
(Dokončení ze str. 1)

Tři koně pro Madrid
Ve Svinčicích byla přítomna i Zuzana

Zelinková. Protože nám Tjark Nagel prozradil,
že s touto naší reprezentantkou žijící na
Slovensku již navázal spolupráci, zeptali jsme
se Zuzany, jaký má naplánován vstup do sezó-
ny 2011:

„Pokud Tjark hovořil o třech koních pro vyso-
ké skákání tak to jsou CAVALINO, LA PILOTA
a LUKA’S NINJA. Tuto zimu stáj opustil QUO-
RUM, který byl prodán do USA a i WINSTON.
Ten je v Radimovicích a jezdí ho Anna
Kelnerová.

GP sezónu na otevřených kolbištích bych
chtěla zahájit v květnu. Nejprve při CSI*** v ital-
ské Modeně. Po ní bude následovat CSIO****
v Linzi a pak ještě CSI***v Ebereichsdorfu.
Pochopitelně rámcovou představu,kde bychom
chtěli startovat mám, ale o dalších startech je
zcela předčasné hovořit. Závisí to na tom, jak se
bude vyvíjet forma koní. O start v Madridu ale
máme skutečně velký zájem.”

Letošní ME ve skákání se koná v hlavním
městě Španělska ve dnech 13.-18. září.

ně slušní koně jsou ale dobrým vstupním předpo-
kladem. Stejně tak jezdecky je Zuzana na velmi
dobré úrovni. Momentální situaci u Aleše
Opatrného neznám tak podrobně. Předjarní pří-
pravu mu navíc zkomplikovalo zranění kolena
a tak Vám nedokážu nyní odpovědět.

Je tedy zřejmé, že je v této chvíli zcela před-
časné hovořit o ambici startu na OH
v Londýně?

To je v této chvíli skutečně předčasné. Zde je
ale situace výrazně komplikovanější díky olympij-
ské kvalifikaci. Zatímco do Madridu je nutné
zvládnout dobře několik startů při GP nejvyšší
úrovně v rámci Evropy, pro OH musí být jezdec
z Vaší části Evropy úspěšný především v regionu
centrální a východní Evropy.Ten zahrnuje závody
od Rigy přes Bratislavu až po Istanbul. Pro spl-
nění kvalifikace tak bude nezbytné absolvovat řa-
du těchto závodů. To bude spojeno s únavným
cestováním a bude to i finančně velmi náročné.
Zde je téměř jisté, že jezdec s ambicí startu na
OH, bude potřebovat dva koně ke splnění kvalifi-
kace, a pak dalšího, který by byl ve formě pro sa-
motné OH.

Nemyslíte, že je takový způsob kvalifikace
vůči jezdcům, kteří by se chtěli do světové
špičky dostat, velmi tvrdý?

Těžké to určitě je. To vše ale sebou přináší
i obrovskou soutěžní rutinu. Na jezdce, pokud
chtějí být úspěšní v současné špičce, jsou kla-
deny obrovské nároky. Nelze zde uspět bez ob-
rovské psychické odolnosti a jezdecké rutiny.
A zde mohou uspět pouze jezdci, kteří závodí na
té nejvyšší úrovni téměř nepřetržitě. Zrovna
dnes večer chystám tento aspekt demonstrovat
na záznamu z Cách. Zúčasnění trenéři uvidí
chladnokrevný výkon Markuse Ehninga. Na něm
ležela, po nepovedeném parkuru Ludger
Beerbauma, obrovská zodpovědnost za umístě-
ní německého družstva. Před zraky 40 000 divá-
ků musel prokázat obrovskou psychickou odol-
nost. Bez zcela rutinovaného výkonu, který bez
stovek startů není možný, by se mu to nemohlo
podařit.

Víme o Vás, že spolupracujete s Paulem
Shockemöhlem v jeho středisku v Lewitz. Co
je další náplní Vaší trenérské práce?

V Německu spolupracuji s dalšími asi šes-
ti jezdci. Velmi mě zaměstnává moje dlouho-
letá spolupráce s holštýnským chovatelským
svazem, pro který vybírám po celém světě
hřebce.

Vraťme se do Svinčic. Řada jezdců s Vámi
pracuje opakovaně. Někteří jsou tu ale nově.
Nevidíte jako problém, že někdo vstoupí do ta-
kové práce jen krátkodobě?

S tím nemám vůbec žádný problém. Naopak
myslím si, že je pro české jezdce důležité, aby se

s prací seznámilo co nejvíce jedinců. Navíc noví
jezdci mi umožní demonstrovat i další postupy
a pro sledující veřejnost mohou být i tyto poznat-
ky důležité. Dokonce si myslím, že by pro trenéry
bylo zajímavé pokračovat s prací i s dalšími od-
borníky. Každý trenér přináší nové postřehy a to
vše skládá mozaiku, na které se dá stavět další
práce. Děkujeme Vám za rozhovor 

V březnu snad na
Hipodromu

Poslední třetí setkání s Tjark Nagelem proběh-
ne ve dnech 19.-20. března. Tato práce bude kon-
cipována jako dvoudenní treninkové závody.
Pokud počasí dovolí, mělo by soustředění probí-
hat již na otevřeném, kolbišti Hipodromu Most.
Pokud bude zima ještě trvat, budou jezdci opět ve
Svinčicích.

Pozvánka pro všechny zájemce z řad trenérů je
na www.cjf.cz/aktuality.aspx a je opět pro
všechny zájemce z řad trenérů zdarma.

Nagel je větší 
teoretik

Po celé tři dny mrzla s Tjark Nagelem ve svin-
čické hale Iva Eisermannová, která obětavě
postřehy německého trenéra překládala. Pro
později narozené jen připomeňme, že Iva
Eisermannová se za svobodna jmenovala
Zatloukalová a pochází ze známé jezdecké ro-
diny z Ústí nad Labem. Tato bývalá česká
jezdkyně žije již řadu let v Německu
v Reinerdshagenu nedaleko Kasselu. Protože
jako tlumočnice pracovala již před lety při opa-
kovaných soustředěních s dalším evropsky pro-
slulým trenérem K. H. Strengem, zeptali jsme se
jí na její srovnání obou prací:

„Myslím si, že Strengův přístup byl daleko
pragmatičtější a přísně praktický. Tjark Nagel je
rozhodně komunikativnější a je ochoten více te-
oretizovat.”

Čeští jezdci mají určitě o podobné kontak-
ty velký zájem. Je až příznačné, že před lety
odstartovala spolupráce s K. H. Strengem
skutečně profesionální kariéru Zuzany
Zelinkové. A dnes je to opět Zuzana, která již
prohlubuje kontakty s Tjark Nagelem.

„Máte pravdu, s odstupem let je dobré si při-
pomenout, že Zuzana Zelinková a Jiří Papoušek
využili tehdy jako jedni z nejmladších účastníků
společné práce Strengovi nabídky a strávili
u něho v Německu několik týdnů, při kterých se
zúčastnili i několika závodů.

Celkově i tentokrát je spolupráce s trené-
rem výborně orientovaným v evropské sou-
těžní společnosti všemi účastníky velmi klad-
ně hodnocena. Dokonce zazněl návrh, zda by
nebylo možné ve spolupráci pokračovat na

soukromé úrovni i po tom, co budou vyčerpá-
ny možnosti Mezinárodního olympijského vý-
boru. Tjark Nagel se takové spolupráci nebrá-
ní a podle mých odhadů by náklady na jedno-
ho jezdce se dvěma koňmi (při zhruba 18 jezd-
cích) byly cca 240 Euro. Zda se nakonec do-
káže taková skupina jezdců sestavit, či zda ta-
to úvaha zůstane pouhou teorií, uvidíme po
třetím soustředění.

Jak proběhla večerní přednáška se zázna-
mem Světových jezdeckých her?

Při večeru se záznamem jízd německých
jezdců na Světových hrách v Kentucky komen-
toval Tjark Nagel některé situace. Účastníci ve-
černího sezení se tentokrát také sami do disku-
se zapojili.

Při prvním letošním soustředění panoval mezi
účastníky jistý ostych. V lednu byli v závěrečný
den trenéři s Tjark Nagelem na kolbišti a měli
hodnotit předvedené výkony a Tjark pak jejich
názory potvrdil nebo korigoval. Měla jsem pocit,
že do tak otevřené diskuse se mnohým nechtě-
lo a raději pouze sledovali ostatní.

Tentokrát to bylo otevřenější a účastníci se
o názory Tjark Nagela živě zajímali. Těším se jak
bude probíhat práce i společná diskuse v závě-
rečném soustředění v březnu.”

Iva Eisermannová



XIX. ročník | číslo 4
4. 3. – 17. 3. 2011 3Reportáže

Druhá práce Tjark Nagela se těšila poměr-
ně velmi slušnému zájmu odborné veřejnosti.
Podle auditoria diváků bylo ale zřejmé, že vět-
šina trenérů přijela do Svinčic se svými jezdci
a koňmi, kteří byli pro trenink s Tjark Nagelem
vybráni.

V práci, kterou Tjark Nagel jezdcům připra-
vil, dominovala snaha o rovnováhu koní a pra-
videlný cval. Pro toto cvičení postavil jezdcům
několik skoků a důležitou úlohu hrály kombi-
nace v rozích, které se buď skákaly „do zdi"
a nebo jim předcházel „opřený" nájezd. I zá-
věrečné cvičení s řadou čtyř skoků bylo zají-
mavé především proto, že Tjark použil v řadě
pouze oxery, které většinu koní donutily pra-
covat hřbetem. Trochu překvapující bylo, že
pro mnohé koně to bylo zcela nové poznání.

V části, kterou jsem viděl, jezdili velmi ruti-
novaní jezdci, kterým pravidelný pohyb mezi
skoky i zvolení optimálního tempa nedělalo
téměř žádné problémy. Vzhledem k tomu, že
se mělo primárně jednat o výukový program
pro trenéry jsem poněkud postrádal interaktiv-
ní komunikaci Tjark Nagela s diváky. Bylo by
velmi zajímavé, nejenom se domnívat, ale od
tohoto zkušeného odborníka slyšet, co přes-
ně zvolenou prací sleduje a i jeho hodnocení
jednotlivých předvedení. Myslím si , že kdyby
se takovou komunikaci mezi lektorem a divá-
ky podařilo zprostředkovat, nemusela by ČJF
své trenéry o možnosti, ale zároveň i o potře-
bě vzdělávání přesvědčovat. Cyril Neumann

Jedním z účastníků ve Svinčicích byla i Barbora
Tomanová.Ta zde jezdila i novou akvizici stáje, kte-
rou je 11letý LATIGO. Ten v sezóně 2010 startoval
s Ondřejem Zvárou v soutěžích až úrovně -T-

Zuzana Zelinková na mladém CARAMBOL

Na Žofíně bude opět rušno
Již jen několik málo dní

zbývá do 17. pokračování
našeho největšího jezdec-
kého galavečera, který se
koná pod názvem Český
kůň již osmým rokem na
pražském Žofíně. V pátek
11. března se na tomto mís-
tě od 18 hodin sejdou nejen
desítky drezurních a skoko-
vých jezdců, kteří budou vy-
hodnoceni celkem v 18 růz-
ných kategoriích (vedle
jezdců roku budou vyhláše-
ny také celoroční žebříky
a seriálové soutěže), ale
i stovky příznivců uvede-
ných disciplín. Dle posled-
ních informací jsou již tři
čtvrtiny z bezmála tisícovky
vstupenek rozebrané.
Zhruba 200 míst je však
stále volných. Pokud tedy
ještě vstupenky nemáte
a nechcete si nechat tuto
společenskou událost ujít,
máte možnost si je rezervo-
vat na e-mailu: galave-
cer@jezdectvi.cz, příp. tele-
fonním čísle: 222 317 808.
Ve volném prodeji budou
i přímo na místě od 17.30
do 19.30 hodin. Později se
do paláce dostanou pouze
ti, kteří předloží pořadatel-
ské službě vstupenky za-
koupené s předstihem.

Spolupráce Jiřího Pecháčka a Barbory Tomanové pokračuje
Na konci února proběhla schůzka mezi zástupci stáje Dance and Jump a Jiřím Pecháčkem, na

které bylo dohodnuto, že Jiří Pecháček opět převezme dohled nad treninkem Barbory Tomanové a
stane se jediným trenérem naší vloni nejúspěšnější juniorky. Jak nám potvrdil Jiří Pecháček cílem
letošní sezóny pro stáj ance and Jump je opět Mistrovství Evropy. To se koná v portugalské
Comportě nedaleko Lisabonu ve dnech 4.-10. července. Letos však čeká Barboru Tomanovou
vstup do kategorie mladých jezdců.



Devatenáctého
února byla první
z posledních tří
možností získat bo-
dy do drezurního
Světového poháru.
Soutěž se jela v
německém Neu-
münsteru a příleži-
tosti startu na této
úrovni využilo hned
pět domácích jezd-
kyň.

Z Holandska přijeli, pokud nepočítáme
exotickou jezdkyni z Nizozemských Antil,
jenom dva jezdci. Domácí drezurně vy-
spělé obecenstvo kvitovalo každou pove-
denou úlohu a v hale vládla skvělá atmo-
sféra. K vidění bylo několik pěkných vý-
konů, ale mezi nimi vynikala úloha jedné
z nejlepších světových drezůristek 53 le-
té Ully Salzgeber v sedle dobře udělané-
ho 12 letého ryzáka HERZRUF'S ERBE
(Herzruf). Její KÜR byl takřka bezchyb-
ný, v rytmu a velmi harmonický. Po závě-
rečném pozdravu se jí dostalo zaslouže-
ných ovací.

Druhá, s mírným odstupem, skončila
čtyřnásobná olympijská vítězka Isabell
Werth s hannoveránem SATCHMO (Sao
Paolo). Jezdila se svojí příslovečnou ra-
zancí, ale její 17 letý hnědák je limitován
problematickou piaffou a ani se mu nepo-
dařilo čistě proskákat řadu 2-2. Na vítěz-
ství to dneska určitě nebylo a rozdíl mohl
být i větší.

Na třetí příčku se velmi dobrým výko-
nem prosmýkla další domácí reprezen-
tantka, svěřenkyně Klause Balkenhola, 29
letá Helen Langehanenberg. V sedle 12
letého tmavého ryzáka DAMON HILL
NRW (Donnerhall) předvedla velmi dob-
rou sestavu a tato dvojice je jistě i přísli-
bem do budoucna. Rutinní výkon předvedl
člen zlatého holandského týmu z podzim-
ních WEG Hans Peter Minderhoud s 16 le-
tým ryzákem EXQUIS NADINE (Partout)
a to tentokrát stačilo jen na čtvrté místo.
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V Neumünsteru Ulla Salzgeber

Uhynul For Pleasure
Dalším z koňských velikánů, kteří odešli z kraje tohoto roku do koňského nebe, je fe-

nomenální FOR PLEASURE (Furioso II). Figurantní ryzák s velkou lysinou byl na par-
kurech nepřehlédnutelný. Byl skvěle proježděný, rychlý a měl vynikající skokovou tech-
niku. V roce 1994 se jako osmiletý s Larsem Niebergem v sedle objevil i na CSIO
v Praze a umístil se čtvrtý ve Velké ceně. K jeho prvním výrazným mezinárodním ús-
pěchům patřilo v roce 1995 druhé místo ve finále Světového poháru v Göteborgu a ve
stejném roce zvítězil i v Německém šampionátu. Hned v příští sezóně získal zlatou tý-
movou medaili na OH v Atlantě. V roce 1997 byl při německém vítězství na ME
v Mannheimu. V následující sezóně se však jeho kariéra začala komplikovat. Jeho pro-
jev byl stále nervóznější a z toho pramenily také chyby. Lars Nieberg to řešil stále ost-
řejším uzděním, ale to ke zlepšení nevedlo. Proto se přes všechny dosažené úspěchy
odhodlal jeho majitel ke změně jezdce. Tehdy se o tom vedla celoněmecká diskuze.
Hodně se spekulovalo o Franke Sloothaakovi a v hledáčku byl také Rodrigo Pessoa.
Jenže to by tento výjimečný kůň startoval v brazilských barvách a to jistě nebylo pro
německého majitele zrovna žádoucí. Nakonec se v jeho sedle objevil tehdy nepříliš
známý, čtyřiadvacetiletý Marcus Ehning a jemu toto spojení nastartovalo hvězdnou ka-
riéru. Spolu se stali členy vítězného týmu na MS 1998 v Římě, na ME 1999
v Hicksteadu, na OH 2000 v Sydney a v roce 2003 ME v Donaueschingenu. Během
kariéry patřil k pilířům německé reprezentace a vyhrál bezpočet těch nejprestižnějších
Velkých cen. S parkury se rozloučil jako devatenáctiletý v roce 2005. Světový sport bo-
hužel přišel o další velkou legendu.

Marcus Ehning v sedle tehdy 17letého For Pleasure získal v ro-
ce 2003 bronzovou medaili na ME v Donaueschningenu

Celkový výsledek: 1. HERZUF'S ERBE
(Ulla Salzgeber) GER 81.350%, 2. SATCHMO
(Isabell Werth) GER 80.850%, 3. DAMON
HILL NRW (Helen Langehanenberg) GER
77.675%, 4. EXQUIS NADINE (Hans Peter
Minderhoud) NED 77.100%, 5. APOLLO VAN
HET VIJVERHOF (Jeroen Devroe) BEL
76.350%, 6. DIGBY (Nathalie zu Sayn-
Wittgenstein) DEN 76.200%, 7. LE MONT
D'OR (Anja Plonzke) GER 74.275%, 8.
DIVOZA HORSEWORLD OVATION (Christa
Laarakkers) NED 73.125%, 9. SKOVLUNDS
MAS GUAPO (Mikaela Lindh) FIN
72.025%%, 10. LE BO (Carola Koppelmann)
GER 71.625%%, 11. EDWADOR (Katarzyna

V Neumünsteru nenašla přemožitele Ulla Salzgeber na
HERZUF'S ERBE

Celkový výsledek: 1. JERICH PARZIVAL
(Adelinde Cornelissen) NED 82.875, 2.
WATERMILL SCANDIC HBC (Patrik Kittel)
SWE 81.025, 3. WARUM NICHT FRH (Isabell
Werth) GER 79.775, 4. KRAWALL (Jenny
Schreven) NED 72.900, 5. POLKA HIT
NEXEN (Andreas Helgstrand) DEN 72.525,

Skvělý sport v hale Scandinavium
Předposlední kolo Světového poháru v obou

základních disciplínách viděli v posledním úno-
rovém víkendu, návštěvníci převážně hokejové
haly Scandinavium ve švédském Göteborgu.

Opět PARZIVAL
Jako první se odjela drezurní kvalifikace.

Soutěž, jak už to bývá, byla v podstatě rozděle-
na na dvě části, když se v první polovině před-
vedlo několik dvojic, které se na této úrovni tepr-
ve zabydlují, nebo naopak mají svůj zenit za se-
bou, či svoje možnosti dost přeceňuji.

Nejlepší z té lepší poloviny, byla favoritka
Adelinde Cornelissen, se svým impozantním
hřebcem JERICH PARZIVAL, který dal zcela za-
pomenout na rozpačitý dojem z jejich poslední-
ho startu v Amsterodamu. Dvaatřicetiletá jezd-
kyně a její 14 letý ryzák předvedli asi nejharmo-
ničtější sestavu než kdy předtím. I když i tento-

krát byl obdélník v bezprostřední blízkosti divá-
ků, tak se dnes PARZIVAL nenechal rozptylovat
a z jeho úlohy vyzařovala energie a jistota.
Publikum kvitovalo skvělý zážitek a rozhodčí to
ocenili 82.875%.

Druhou příčku obsadil po zásluze domácí re-
prezentant Patrik Kittel,v osobním rekordu jeho
hřebce WATERMILL SCANDICE HBC se
81.025%, zatímco Isabell Werth a WARUM
NICHT FRH, i když nešli nijak špatně, se muse-
li spokojit s třetím místem - 79.775%.

Drezurní 
i skokové GP

Soutěž GP také vyhrála
Ulla Salzgeber se ziskem
74.809%. I zde byla druhá
Isabell Werth - 73.787% a třetí
skončil Hans Peter Minder-
houd se 71.532%. Čtvrtou
příčku se 70.894% obsadila
princezna Nathalie zu Sayn-
Wittgenstein.

V Neumünsteru probíhaly
také velmi dobře obsazené
skokové soutěže. Velkou ce-
nu vyhrál poslední jezdec
v napínavém rozeskakování,
Belgičan Jan Vinckier s 10 le-
tou ryzkou URSELA (Andia-
mo). Druhý byl Ir Denis Lynch
s 16 letým valachem LACRO-
IX (Lacros), kterého původně
kopil od Roberta Whitakera
pro svou dceru majitel
Lynchových koní. Třetí příčku
obsadil „bývalý dederon"
Holger Wulschner v sedle 12
letého holštýna CEFALO
(Caretino)

Mnoho dalších zajímavostí
najdete na
www.reitturnier.de

Milczarek) POL 71.525%, 12.
PRO SET (Lillann Jebsen) NOR
70.150%, 12. SAL (Nuno Palma
E Santos) POR 70.150%, 14.
LEO OF MAGNUSHOJ (Nina
Hofmann) SWE 68.150%, 15.
PRINS (Susan de Klein) AHO
66.225%.

Foto Thomas Hellmann/FEI



Pokud publikum z drezurních soutěží odchá-
zelo s pocitem skvělé podívané, tak to co zažili
návštěvníci skokového Světového poháru byla
neuvěřitelná euforie. Nálada byla od počátku
výborná. Hodně k ní přispěl parkur, který po-
stavil Holanďan Louis Konickx a který si všichni
aktéři velice pochvalovali. Bez
chyby ho přešlo dvanáct jezdců
a k radosti publika, mezi nimi byli
i tři domácí. Smůlu měl Ital Fabio
Brotto, který mohl být mezi nimi
a jen o málo překročil časový li-
mit. Do rozeskakování se také ne-
dostalo kvůli chybám několik vel-
kých hvězd. Z domácích to byli
především Rolf-Göran Bengtsson
a Malin Baryard-Johnsson, ze
světových pak Marcus Ehning,
Carsten-Otto Nagel, Philippe
Rozier, Bily Twomey nebo třeba
Gerco Schröder.

Rozeskakování otevíral domácí
21 letý Douglas Lindelöw s hněd-
kou TALINA (Matterhorn). Šel vel-
mi svižně, ale shodil předposlední
skok. Přesto se s ním publikum
loučilo s bouřlivým potleskem.
Ten měl také na uvítanou i jeho
krajan Peder Fredricson v sedle
H&M ARCTIC AURORA BOREA-
LIS (Corrado I). Bylo vidět, jak
moc mu záleží na dobrém výsled-
ku, jenže odskočil z velké dálky
do širokého oxeru a oba skončili
na zemi. Naštěstí odešli po svých.

I třetí jezdkyně byla domácí,
a sice 24 letá pohledná slečna
Angelica Augustsson. Ta sedlala
silnou 11 letou francouzskou ryz-
ku MIDTOWN DU TILLARD
(Cruising - matka po Galoubet A),
která svými mohutnými skoky by-
la nepřehlédnutelná už v základ-
ním parkuru. V rozeskakování
k tomu nasadila neuvěřitelné tem-
po, skvěle točila a nastavila ne-
překonatelný čas. Publikum šílelo,
ale na startu bylo ještě devět kon-
kurentů.

Španěl Julio Arias s hřebcem
JARNAC (Ryon d’Anzex) udělal
chybu a zkušený Švýcar Hansueli Sprunger
s 13 letým KEPI DE VALSE (Duc de la Cour)
zaostal o dvě sekundy. Na doraz jel i jeden
z největších světových rutinérů Ludger
Beerbaum s hannoveránkou GOTHA

(Goldfever), ale i jemu jedna se-
kunda přebývala. Zkoušela to
i Luciana Diniz a skvělý
Winningmood (Darco) - marně
i ona měla dvě sekundy navíc.
Denis Lynch s 11 letým ABBER-
VAIL VAN HET DINGESHOF
(Nonstop) udělal chybu, stejně ja-
ko Pius Schwizer s holštýnskou
CARLINA (Carvallo). Napětí v ha-
le narůstalo a zbývali ještě tři svě-
toví jezdci.

Marco Kutscher se skvělým
skokanem CORNET OBOLEN-
SKY (Clinton) zastavil před jed-
ním z oxerů a Jeroen Dubbeldam
s 12 letým BMC VAN GRUNS-
VEN SIMON (Mr. Blue) udělal dvě
chyby. Poslední kdo mohl porazit
vycházející švédskou hvězdu, by-
la Edwina Alexander v sedle 9le-
té CISKE VAN OVERIS (Celano).
Jela v takovém tempu, že se zdá-
lo, že se jí to podaří, ale za všeo-
becného nadšení jí čtyři desetiny
přebývaly. Diváci v hale byli k ne-
utišení, při dekorování se hrálo
„We are the Champions" a emoce
tekly proudem. Když se nečekaná
vítězka rozplakala, brečel celý
stadión. Neuvěřitelný zážitek!
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6. DIVOZA HORSEWORLD OVATION (Christa
Laarakkers) NED 72.125, 7. LYDIANUS
(Charlotte Haid Bondergaard) SWE 71.025, 8.
WINYAMARO (Catherine Haddad) USA
70.650, 9. BOCELLI (Rose Mathisen) SWE
70.225, 10. PRO-SET (Lillann Jebsen) NOR
69.000, 11. FRYSO HUYS CAS (Marc Peter
Spahn) BEL 68.450, 12. RICHELLE (Ulla
Hakanson) SWE 67.425, 13. LE BEAU
(Philippe Jorissen) BEL 67.350, 14.
HORSEBO SMARTIES (Nathalie zu Sayn-
Wittgenstein) DEN 67.075, 15. LOMUMBA
HAVDAL (Per Sandgaard) SWE 66.850

Vedoucí jezdkyně SP a vítězka z Göteborgu Adelinde
Cornelissen na JERICH PARZIVAL (NED)

Průběžné pořadí západoevropské ligy: 1.
Adelinde Cornelissen NED - 80, 2. Ulla
Salzgeber GER - 77, 3. Isabell Werth GER - 74,
4. Hans Peter Minderhoud NED - 60, 5.
Catherine Haddad USA, Patrik Kittel SWE a
Richard Davison GBR - 57, 8. Helen
Langehanenberg GER - 55, 9. Christa
Larakkers NED - 53, 10. Nathalie zu Sayn-
Wittgenstein DEN - 44, 11.Jeroen Devroe SWE
- 42, 12. Nina Hofmann SWE - 37, 13. Matthias
Alexander Rath GER - 35, Tinne Vilhelmson
Silfven SWE - 35, 15. Mikaela Lindh FIN - 31,
16. Sune Hansen DEN  - 29, 17. Aat Van Essen
NED - 26, 18. Stefan Van Ingelgem BEL - 25,
19. Charlotte Haid-Bondergaard SWE - 24,
Ulrike Prunthaller AUT - 24

Rozhodčí na tiskovce
Adelinde zde zaznamenala po Stockholmu,

Londýně a Amsterodamu už čtvrté vítězství v tomto
ročníku a před závěrečným kvalifikačním se kolem
vyhoupla na vrchol žebříčku západoevropské ligy. „Já
jsem spokojená. Hlavně jak šel můj kůň ve cvalové
části sestavy, byl dobře uvolněný, jen jsme udělali
malou chybku v traverzále“ pokračovala „můj největší
problém byl dnes souboj s vlastním zdravím, protože
jsem trochu nachlazená.“ Potom však pokračovala,
že byla nicméně zklamaná ohodnocením, které do-
stala za KÜR. „Na ME ve Windsoru jsem získala 86%
a tady, kde, jsem šla ještě lépe, mi dali jen 82%, mož-
ná by to mohli páni rozhodčí vysvětlit?“ řekla
a s úsměvem se obrátila na hlavního rozhodčího, své-
ho krajana, pana Ernese. Ten sice nepřehlédl tuto
špičku, ale zachoval klid a prohlásil, že viděl „velmi
dobrý test“, ale že „někdy měl kůň málo krku”.
Celkový obraz však byl velmi dobrý.

Hodně spokojený byl i Patrik Kittel, který získal
81.025%. „Že jsem se dostal přes 80%, to je něco
o čem jsem jen snil, a nebyl jsem si jist, zda toho
někdy dosáhnu. Je úžasné udělat svůj osobní re-
kord a nejlépe zde doma v Göteborgu!“ řekl s vel-
kým úsměvem. „Atmosféra byla úžasná a já jsem
šťastný a spokojený.“ dodal.

Zahraniční rubriku připravil Václav K. Dvořák

Zrodila se hvězda? První Světový pohár
Na otázky jak prožívá svůj úspěch a jaké má

ambice do budoucna, jen stěží hledala slova.
„Tohle je moje první pětihvězdičková soutěž a můj
první Světový pohár. Po druhé jsme s Midtown
skákaly parkur vysoký 1.60m a po druhé jsme se
pokusily vyhrát rozeskakování - nevím co říct!“ od-
pověděla. Zdá se, že ve Světovém poháru se zro-
dila další hvězda.

Celkový výsledek: 1. MIDTOWN DU TILLARD
(Angelica Augustsson) SWE 0/0 33.69, 2.
CISKE VAN OVERIS (Edwina Alexander) AUS
0/0 34.08, 3. GOTHA (Ludger Beerbaum) GER
0/0 34.72, 4. KEPI DE VALSE (Hansueli
Sprunger) SUI 0/0 35.93, 5. CARLINA (Pius
Schwizer) SUI 0/4 34.97, 6. ABBERVAIL VAN
HET DINGESHOF (Denis Lynch) IRL 0/4 35.00,
7. JARNAC (Julio Arias) ESP 0/4 36.05, 8.
TALINA (Douglas Lindelow) SWE 0/4 37.98, 9.
BMC VAN GRUNSVEN SIMON (Jeroen
Dubbeldam) NED 0/8 34.42, 10.
WINNINGMOOD (Luciana Diniz) POR 0/8
36.46, 11. CORNET OBOLENSKY (Marco
Kutscher) GER 0/10 47.28, 12. H&M ARCTIC
AURORA BOREALIS (Peder Fredricson) SWE
0/Elim.

Kompletní výsledky najdete na 
www.goteborghorseshow.com

Tabulka Světového poháru před posled-
ním kolem: 1. Kevin Staut FRA 96, 2. Meredith
Michaels-Beerbaum GER 88, 3. Rolf-Goran
Bengtsson SWE 73, 4. Ludger Beerbaum GER
66, 5. Rodrigo Pessoa BRA 65, 6. Billy Twomey
IRL 63, 7. Sergio Alvarez Moya ESP 61, 8.
Philipp Weishaupt GER 50, 9. Lars Nieberg GER
47, 10. Christian Ahlmann GER 46, 11. Malin
Baryard-Johnsson SWE 44, 12. Harrie Smolders
NED 43, 13. Edwina Alexander AUS 43, 14. Pius
Schwizer SUI 43, 15. Simon Delestre FRA 42,
16. Marcus Ehning GER 41, 17. Marco Kutscher
GER 40, 18. Jeroen Dubbeldam NED, 38, 19.
Michael Whitaker GBR 37, 20. Luciana Diniz
POR 37

Poslední kolo se koná v holandském 's-Herto-
genbosch 25.-27. března.

Vycházející švédská hvězda a vítězná dvojice Angelica
Augustsson a MIDTOWN DU TILLARD

Foto Roland Thunholm



Večer byl rozdělen do tří částí. Nejprve se pře-
dávaly ceny oceněným Zlaté podkovy, pak své nej-
lepší vyznamnávali zástupci komise všestrannosti
a nakonec byly předány ceny jezdcům spřežení.

V úvodu byly také připomenuty dvě významné
osobnosti, které nedávno opustily naše řady - ing.
Miloslav Mentlík a Ilona Matoušková.

Zlatá podkova
Organizátoři jedné z nejstarších seriálo-

vých soutěží zahajují každoročně program
uváděním osobností do Síně slávy. Tentokrát
si pro ocenění přišel dlouholetý rozhodčí Jan
Paleček.

Za propagaci soutěží Podkovy získala ce-
nu pořadatelů společnost Profi Press, která
vydává řadu titulů se zemědělskou tématikou
v čele s časopisy Zemědělec a Náš chov.

Dalším oceněným pak byl významný od-
borník a bývalý československý reprezentant
Jiří Kocman. Ten si odnesl i blahopřání k ži-
votnímu jubileu 75 let, které oslavil na konci
roku 2010.

Cenu za podporu soutěží Podkovy pře-
vzali zástupci společnosti Agrostroj
Pelhřimov, která významně a dlouhodobě
s organizátory ZP spolupracuje.

Seznam slavných lidí ZP se rozšířil o čes-
kého reprezentanta ve všestrannosti Jiřího
Kornalíka a o bývalého ligového brankáře
a dnes dlouholetého jezdce spřežení
Jaroslava Kohouta.

Všestrannost
A pak přišla na řadu všestrannost. Zahájili

nejlepší koně KMK. Ještě jednou si loňský
triumf tak mohli vychutnat chovatelé a jezdci
nejlepších koní 5 a 6letého ročníku.

Mezi mladšími to byla klisna BRITNEY
(Baxte de Quettehou), kterou jezdila
Veronika Příhodová a pochází z chovu
Miloně Hipiuse.

Mezi šestiletými pak klisna KIM-
C (Amarillo) z chovu rodiny Polákových
s jezdkyní Karolínou Polákovou.

Za podporu soutěží všestrannosti byla vy-
znamenána společnost Jamenská a.s.
z Jamné nad Orlicí, která vedle podpory sou-
těží v Humpolci a Kolesách také aktivně pod-
poruje jezdce Davida Musila a celou sestavu
jezdců z rodiny Příhodových.

Cenu za propagaci soutěží všestrannosti
si odnesl novinář ing. Jiří Křepelka. Ten  sto-
jí i za cenou Zlatý kůň Žlaté podkovy, kterou

uděluje každoročně společnost Profi Press.
Cenu komise všestrannosti získal za rok 2010

tým mladých jezdců z loňského ME.Ten přinesl ČR
dosud historicky nejlepší umístění, když skončil na
5. místě. Cena tak skončila v rukách jezdců
Barbory Žáčkové, Sabiny Erbekové, Jiřího
Machovce a Miloslava Příhody, ale i u vedoucí
ekipy Daniely Diringerové a týmového veterináře
MVDr. Petra Přikryla.

Jezdci a Kůň roku
A pokračovalo se vyhlašováním ankety Jezdec

a Kůň roku. Postupně se na jeviště dostavovali tro-
jice jezdců podle věkových kategorií a před zraky
diváků byla vyhlašována pořadí.

V kategorii dětí se Jezdcem roku stal Antonín
Vrtek (JK SOUz Horní Heřmanice) před Kateřinou
Kučerovou a Marií Dvořákovou.

Mezi juniory byla nejvýše hodnocena podle
očekávání Lucie Příhodová (JK PaM
Vlčkovice), kterou na druhém místě doprovodila
sestra Veronika. Třetí na jevišti byla Kristýna
Dostálová.

Kategorii mladých jezdců bezkonkurenčně vé-
vodil i v roce 2010 další člen rodiny Příhodových
Miloslav Příhoda (JK Gold Star Belcredi). Ten zví-
tězil před Barborou Žáčkovou a Jiřím Machovcem.

Před samotným vrcholem vyhlašování byl oce-
něn i jezdec z kategorie veteránů všestrannosti
a stal se jím za rok 2010 Pavel Zima.

Opět Jaroslav Hatla 
Pro Jaroslava Hatlu se sice sezóna 2010 nevy-

víjela zcela podle představ, ale přesto absolvoval
při svém pobytu v Anglii několik úspěšných startů.
Odborná porota ho tak i pro rok 2010 vyhlásila
Jezdcem roku v kategorii seniorů. Druhé místo
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Všestrannost a spřežení v Humpolci
V sobotu 26. února se příznivci spřežení a vše-

strannosti sešli ke svému tradičnímu galavečeru
v Humpolci. Úvodní slovo patřilo hlavnímu organi-
zátorovi večera Jaroslavu Grodlovi, který přivítal
všechny přítomné a zvláště pak významné hosty -
předsedu senátu parlamentu ČR Milana Štěcha,
poslance parlamentu ČR Dr. Jiřího  Sklalického,
hejtmana kraje Vysočina Dr. Jiřího Běhounk
a a prezidenta ČJF ing. Jaroslava Pecháčka.

Cenu za Jezdce roku ve všestrannosti Jaroslava Hatlu pře-
vzala Anna Makovská (úplně vpravo). Na druhém místě
skončila Radka Dvořáková a třetí Petr Veselovský

Dalším programem pak provázeli ing. František
Petřík (spřežení) a Jaroslav Grodl (všestrannost),
kterým asistoval a otázky oceněným pokládal
Michal Veselý.

Do Síně slávy Zlaté podkovy byl uveden jezdec
spřežení Jaroslav Kohout

získala Radka Dvořáková a třetí skončil v anketě
Petr Veselovský.

Tento jezdec naopak sedlal v sezóně 2010
Koně roku a jeho MONARCHA byl vyznamnán
nejcennější přikrývkou.

České poháry spřežení
Závěr patřil spřežením a první přišly na řadu

České poháry. V jednospřeží si cenu za 1. místo
odnesl Pavel Drbohlav před Janem Minarčíkem
a ing. Kateřinou Neumannovou.

Český pohár dvojspřeží vyhrál Tomáš Barták
před Martinem Gösslem a Jiřím Nesvačilem ml.

Za rok 2010 byla poslední pohárovou kategorií
dvojspřeží pony a zde byl v minulé sezóně nejús-
pěšnější Tomáš Palán před Pavlem Hladík a mgr.
Monikou Pospíšilovou.

Rozdávaly se také výkonnostní odznaky ČJF
a ten nejcennější si z Humpolce za disciplinu spře-
žení odnesl Libor Kurka.

Komise spřežení také oceňovala pořadatele a za
své organizátorské zásluhy získal cenu JK Ruda
Lány.

A poslední si v Humpolci přišel pro ocenění byla
Dominika Strmisková jako nejlepší přísedící sezó-
ny 2010.

Předseda Senátu Milan Štěch předal cenu
Veronice Příhodové za vítězství klisny BRIT-
NEY v KMK pětiletých koní

Koněm roku ve všestrannosti za rok 2010 je
MONARCHA a spolu s jezdcem Petrem
Veselovským převzal vítěznou přikrývku jeho
majitel J. Skalický

foto J. Bělohlav

foto J. Bělohlav

foto J. Bělohlav
foto J. Bělohlav



V soutěži dvojspřeží pony zvítězil
Pavel Živníček s koňmi ZORAN
a ZAFÍR (JK Hradec nad Moravicí)
před Alešem Fialou - IRS COLFREY
a ŠIMON (Stáj HF) a Miroslavem
Novákem - VIKING a VOGEN (Stáj
Novák Osek n. Bečvou).

V jednospřeží byly výkony oprav-
du těsné a v konečných součtech

rozhodovaly setiny
sekundy. Nejlepší
byl Jan Minarčík -
MAGNÁT (JK Mi-
narčík) před Jarosla-
vem Petřekem  (JK
Zubří). Ten získal 2.
místo s ANTONIO
a s LULLYMORE při-
pojil i třetí příčku.

K soutěži dvoj-
spřeží přijelo do
Trojanovic dvanáct
startujících a vítěz-
ství získal Jaroslav
Juráň ml. - RUDOL-
FO FALA I-45 a
FAVORY EL PASA
(Stáj Jurák-Valen-
tino Hustopeče).
Druhý byl Václav
Coufalík - GRACIE
a ODETA (Stáj
Coufalík) před Da-
videm Haitlem se
spřežením SAKRA-

MOSO EURIDIKA II a SAKRAMO-
SO MAJENA II-9.

Kompletní výsledky na 
www.konetrojanovice.estranky.cz
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Z Německa dorazila smutná zpráva, že ve věku 51 let podlehla svým
zraněním po pádu z koně Debby Winkler, manželka legendy německé-
ho jezdectví Hans Günther Winklera. Debbie Winkler se zranila 18.
února a o její život bojovali lékaři v nemocnici v Münsteru. Zranění se
však ukázala jako neslučitelná se životem a Debbie Winkler 21. února
zemřela. Debie Winkler pocházela z USA a zde jezdila pod svým dív-
čím jménem Debby Maloy.

Severní Morava chce informace
Na redakci jezdce se obrátil Antonín Gladiš a seznámil nás s aktivitami,

které podnítil v kauze zpronevěry federačních peněz v severomoravské
oblasti. Zpravodaj Jezdec o tomto případu již několikrát informoval, ale
i nám se dostává pouze kusých informací s odvoláním na probíhající vy-
šetřování trestní odpovědnosti.

Antonín Gladiš (JK Gladiš) se jménem členů ČJF severní Moravy obrá-
til na sekretariát ČJF s naléhavou žádostí o poskytnutí informací formou
otevřeného dopisu. Jedině touto formou, uvádí Antonín Gladiš, se zamezí
různým spekulacím a fámám. Zveřejněná informace by měla obsahovat
i to, jak dlouho ke zpronevěře docházelo a jak velká je zpronevěřená část-
ka.

Nepochybujeme, že tyto informace by měly být k dispozici všem členům
ČJF, protože o jejich peníze se zde jedná. I nám se zdá skandální, že po-
licejní šetření probíhá bez žádného zásadního pokroku již šest měsíců
a na veřejnost se dostávají pouze neoficiální informace. Podle nichí jsou
dnes odhalovány nesrovnalosti za více jak tři roky a šeptá se o výši zpro-
nevěřené částky v řádu milionů korun.

Ze Strahova získal Antonín Gladiš vyjádření, které v podstatě souhlasí
se všemi vznesenými námitkami a příslib, že po konzultaci s právním zá-
stupcem ČJF dojde v nejbližší době ke zveřejnění informací v maximální
míře, kterou zákon dovoluje.

Blahopřejeme...
V sobotu 26. února velkolepě

oslavila své nadcházející jubileum
jezdkyně, fotografka a žurnalistka
Maxa Píšová. Je až neuvěřitelné,
že tato velice aktivní dáma, kterou
vídáme ze všech důležitých jez-
deckých akcích nejenom u nás,
ale po celé Evropě oslavila
1. března osmdesátku.

S koňmi začínala u jízdního
Sokola v Kolíně u Václava Boháče.
V roce 1950 se stala jedním ze za-
kladatelů JK Poděbrady. Měla to
štěstí, že se ve svém odborném ži-
votě setkala s osobnostmi jako  byl
major Josef Dobeš nebo škpt. Če-
chura. Vedle sportovního jezdectví
vlastnila i amatérskou licenci do-
stihového jezdce.

Hlavně se ale prosadila jako fo-
tografka. Na začátku osmdesátých
let se na Světovém poháru ve
Vídni osobně seznámila s Maxem
Ammannem a stala se pravidel-
nou přispěvatelkou do jeho velko-
lepé ročenky L’Anneé Hippiqu.
V roce 1979 byla také přijata
do elitní novinářské organizace
IAEJ (International Alliance of
Equestrian Journalists).

V průběhu života měla deset
vlastních fotografických výstav. Tři
se věnovaly především městu
Poděbrady a i proto byla vloni
1. května odměněna pamětní me-
daili, jako ocenění za propagaci
Poděbrad. Ve svých fotografických

i publikačních aktivitách pokračuje
dosud a při své oslavě představila
i fotografickou knihu mapující histo-
rii výstavy Kůň v Lysé nad Labem.
Blahopřejeme.

Finále spřežení v Trojanovicích
JK  SKL Trojanovice pořádal v so-

botu 19. února  finále 2. ročníku
Moravského vozatajského halového
hoby poháru.

Silný mráz znemožnil opracování
na otevřeném opracovišti, proto se
soutěžící museli spokojit s možností
dvouminutového opracování přímo
v hale před vlastním parkurem. Na

Vítěz dvojspřeží pony Pavel Živníček s koňmi
Zoran a Zafír (JK Hradec nad Moravicí)

soutěžící čekal náročný parkúr
o 13 překážkách včetně jedné pře-
kážky maratónské ( se shoditelnými
prvky A až D).

Vítěz dvojspřeží Jaroslav Juráň ml. - RUDOLFO FALA I-45 a FAVORY EL
PASA (Stáj Jurák-Valentino Hustopeče)

foto J. Gebauer

foto J. Gebauer
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Pozvánka
na Jarní 
přehlídku

Chovatelská přehlídka
západočeské oblasti se ko-
ná 12. března v JS
Krutěnice, okr. Klatovy od
11.00 hodin. Předcházet jí
bude oblastní kolo skoku ve
volnosti čtyřletých klisen.
Diváci se mohou těšit na
prezentaci plemenných
hřebců nebo na chladno-
krevnou „všestrannost”.
Kompletní info na:
dvurkrutenice.cz

Prodám:
valacha, 4 roky,
matka po Doven, 

otec Rock and Roll,
výborná mechanika

pohybu, 
hodný, pracovitý 

a dále 
klisnu, 4 roky 

matka po Doven, 
otec Rock and Roll,

vysoká, silná, chodivá,
výborná mechanika
pohybu, obsednutá 
a po výkonnostních

zkouškách.
Oba pro sport 

a rekreaci.
Tel.: 602 594 052

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů, oken,
vrat, žlabů, přístřešků, parkurových

překážek, kotců pro psy, nově
i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových boxů.

Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

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


