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Galavečer jezdectví na Žofíně
Definitivní tečku za sezónou
2010 udělali skokoví a drezurní jezdci v pátek 11. března
v Praze na Žofíně. Ke svému
galavečeru se v nejhonosnějším centru českého společenského života sešli jezdci již po
osmé.
Večer na Žofíně je vždy příležitostí k řadě setkání a stalo
se již tradicí, že je o vstupenky
značný zájem. Pořadatelé letos měli k dispozici cca 900
míst. Hlavním organizátorem
večera byl za časopis Jezdectví opět Josef Malinovský.
Ten sice redakční tým na počátku roku opustil, ale k organizaci se ještě zavázal. V průběhu večera pak s uspokojením konstatoval, že bylo téměř
vyprodáno.

První byl Jan Šíma
V pátek 4. března se po celé ČR rozběhl
seriál Konferencí ČJF v rámci kterých jsou
voleni oblastní funkcionáři včetně předsedů
oblastních ČJF.

Karlovarská oblast již vloni
Předehra volebních Konferencí patřila
Karlovarské oblasti, která se ke svému jednání sešla již 25. listopadu 2010. Novým
předsedou byl jednomyslně zvolen ing. Jan
Šíma a do OV pak Vít Čmolík, V. Fenclová,
Ivo Kočík, Helena Lahodná, Eva Šimáčková
a ing. G. Valeriánová.

Skokový pohár
České pojišťovny
Pro zástupce médií začal
slavnostní galavečer pracovně. Hodinu před zahájením byla agenturou Via Solaris
z Hradce Králové narychlo
svolána tisková konference.
(Pokračování na str. 2)

Jihomoravská oblast

Foto K. Návojová

Nathálie Crnková zahájila večer převzetím ceny Koně roku za
svého CONGO KING Gain a v té chvíli ještě netušila, že v průběhu večera posbírá co může

V letošním roce patřilo prvenství při oblastním jednání jižní Moravě. Její volební
Konference byla svolána na pátek 4. března a zúčastnilo se pouze 24 delegátů
s hlasovacím právem. Čekalo se tedy 30
minut a pak byla Konference uznána usnášeníschopnou. Ve volbách byl do funkce
předsedy oblasti 22 hlasy opět zvolen
Josef Trojanec. Za členy OV zvolilo plénum čtveřici Pavel Koláček, Robert
Smékal, ing. Věra Vojáčková a Josef
Hrabálek.
Konference navrhla za svého kandidáta pro
prezidenta ČJF ing. Jaroslava Pecháčka.
(Pokračování na str. 4)

Inzerce

Foto K. Návojová

Drezurním koněm roku 2010 se stal hnědák CHAMBERLAIN, kterého ovšem musel zastoupit další
kůň majitelky Petry Minářové COCONUT. Cenu převzala majitelka společně s jezdcem Fabriciem
Sigismondim od Světlany Nálepkové
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Galavečer....
(Dokončení ze str. 1)
Na té byla veřejnost seznámena s první zásadní novinkou roku 2011 a tím je navázané
partnerství mezi Českým skokovým pohárem
a Českou pojišťovnou.
V desátem roce života Českého skokového
poháru tak získává naše nejznámnější seriálo-

celetá. V roce 2011 se tak Český skokový pohár přejmenovává na Skokový pohár České pojišťovny. Komunikaci mezi
organizátory Skokového poháru a Českou pojišťovnou bude zastupovat agentura Via Solaris.

A co CSIO?

Se vstupem tak významného partnera se ihned v zákulisí rozeběhly diskuze
na téma pořadatelství CSIO. Oficiální informace sice nejsou
k dispozici, ale v zákulisí se nám podařilo zjistit, že podobné úvahy
kolují i v hlavách mnohých osob z čela naší
jezdecké společnosti.
Naopak někteří se podobným diskuzím vyhý- Foto K. Návojová
bají v obavě z možného odrazení nového Barboru Tomanovou dekoruje prezident ing. Jaroslav
partnera. Momentálně Pecháček
jsou tak úvahy o CSIO 2011
hlavního večerního zpravodajství v živém
a České pojišťovně pouze ve
vstupu. Všichni tak tolerovali mírné zdržení,
stádiu kuloárových řečí.
které bylo způsobeno čekáním na zahájení
hlavní zpravodajské relace v 19.00 hodin.
Zahajovali Koně
Otevření letošního galaveFoto K. Návojová
CHAMBERLAIN
čera
patřilo
netradičně
a CONGO KING Gain
Koním roku. Od organizátorů
Tisková konference o Skokovém poháru České pojišťovny
Svojí chvíli slávy si tak i před zraky televizto byl velmi šikovný tah.
ních diváků užili nejprve Fabricio Sigismondi
vá soutěž významného generálního partnera.
Nejenom, že byl ohleduplný k oceněným kos Petrou Minářovou a následně pak Nathálie
Jak bylo zdůrazněno zástupcem České pojišním, ale především se tak podařilo s nejatrakCrnková. Bohužel drezurní Kůň roku 2010
ťovny je smlouva uzavřena na jeden rok, ale
tivnější částí večera oslovit televizní štáby.
CHAMBERLAIN je již téměř prodán a stojí nydůvodem jsou pouze interní pravidla České
Snad poprvé v historii jezdectví se tak o živé
ní v německých stájích. Na Žofíně ho tak
obrázky z jezdeckého Žofína zajímaly hned tři
pojišťovny. Česká pojišťovna má ve smluvních
zastoupil další kůň Petry Minářové bělouš
televize. Vedle ČT 1, to byla i NOVA a se stapodmínkách opční právo na další roky a předCOCONUT.
nicí Prima se galavečer dokonce dostal do
pokládá, že spolupráce s jezdectvím bude víTitul skokového Koně roku si pak podle očekávání odnesl CONGO KING Gain.
Foto K. Návojová
Oceněni šerpou byli i Koně, kteří získali prostřednictvím SMS zpráv cenu diváků. V drezuře to byl opět CHAMBERLAIN a skokovým
Tipem roku 2009 se stal kůň Barbory
Tomanové INSUL TECH CLARK.

Dvacet ceremoniálů
Koně roku tak otevřeli ceremoniální smršť,
která pokračovala zhruba od 19.30 v hlavním
sále. Protože je organizátorem večera časopis
Jezdectví, patří otevření večera Pohárům
Jezdectví.
Již v průběhu sezóny bylo zřejmé, že se ke
trojici v pořadí Fabricio Sigismondi, Ema
Jančářová a Karolina Žižková nikdo z jiných
drezurních jezdců nepřiblíží. Prvním oceněným tak byl Fabricio Sigismondi.
Ve skokovém sportu kraluje již mnoho sezón Aleš Opatrný a i v roce 2010 byl průběžně na čele skokového žebříčku. Jeho vítězství
bylo jasné a s odstupem se za ním umístila
Jezdkyně roku 2008 Zuzana Zelinková.
Naopak třetí místo loňské nejlepší juniorky
Barbory Tomanové potvrdilo soutěžní aktivitu
i úspěšnost této jezdecké naděje.

Změna v Jezdectví

Vítězové Poháru Jezdectví Fabricio Sigismondi a Aleš Opatrný

V souvislosti s časopisem Jezdectví byla na
podiu slavnostního Žofína oznámena ještě
jedna podstatná změna. Ta proběhla na postu
majitele našeho nejstaršího jezdeckého periodika. Jedinou majitelkou Jezdectví se těsně
před slavností stala ing. Květa Vtípilová, bývalá manželka dosavadního majitele Jezdectví
JUDr. Františka Čermáka.
Protože v pořadí 19. ročník jezdeckého galavečera byl ještě plně v režii bývalého majitele a protože je známo, že pořadatelství večera
není nijak finančně lukrativní záležitostí, ba
spíše naopak, vyrojily se hned úvahy na téma
budoucnosti této jezdecké slavnosti.
Ze strany nového vedení Jezdectví však
v této chvíli zaznívají deklarace o zachování
večera, který by se v příštím roce mohl stát
i oslavou 60 let života časopisu. Ten s názvem
Jezdectví resp. Jazdectvo sice vznikl až v roce 1968, jeho tehdejší zakladatelé se ale přihlásili k tehdy 16leté tradici časopisu Chov koní a jezdecký sport. Tak můžeme při troše shovívavosti Jezdectví přiznat 60 let tradice, ke
které dospěje právě v roce 2012. Doufejme tedy, že i tento motiv přesvědčí novou majitelku
k pokračování galavečerů.
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(35%) a Anežkou Zajícovou (15%). Diváckým
tipem roku se pak stala Kateřina Rosická.
V kategorii mladších juniorů zvítězila
s převahou Kamila Kotyzová (68%) před
Barborou Marešovou (21%) a Karolínou Šimáčkovou (12%). Zde si šerpu za divácký tip
roku odnesla Barbora Marešová.

Foto K. Návojová

Křesla byla na jeviště připravena pro vítěze kategorií a tak do nich usedl i Michal Knoflíček, Kamila
Kotyzová a Michaela Pavlisová

Nově i paradrezura
Kaleidoskop oceněných pak pokračoval pohárovými kategoriemi. Poprvé se do pohárové
společnosti dostal i Český paradrezurní pohár
a společně s hlavní organizátorkou českých
paradrezurních soutěží, zástupkyní společnosti Kvítek Janou Zenklovou, si pro ocenění
na jeviště přišli handicapovaní jezdci Jan
Rous a nejúspěšnější mladá paradrezurní
jezdkyně Anastasja Vištalová.

Ten Cup v roce 2010 získal, kdo jiný než
Fabricio Sigismondi. Pro ještě jednu cenu za
vítězství v kategorii Novice Cup si pak na jeviště přišla Kamila Kotyzová.
Třetím pohárovým ceremoniálem bylo připomenutí trojice nejlepších v loňském finále
Dance and Jump Czech Junior Cup. Své
podzimní vítězství si ještě jednou vychutnal
Jakub Ludvík, kterému na jevišti sekundovali druhá a třetí v pořadí Barbora Tomanová
a Miroslava Skřivanová.
Pohárovou část večera uzavřela připomínka
finálové čtveřice devátého finále Českého
skokového poháru a na jevišti opět defiloval
Aleš Opatrný. Společně s ním i další finalisté
Jiří Popoušek, Ludvík Jandourek a Barbora
Tomanová.

Ještě to nepůjde
O smolném zahájení roku 2011, které postihlo naší skokovou jedničku Aleše
Opatrného jsme již psali. Připomeňme, že
Aleše při stříhání koní nakopl 28. ledna kůň
tak nešťastně, že se musel náš jezdec číslo
jedna podrobit operaci. Nejprve bylo zranění
bagatelizováno a ohlašován návrat do sedla
v průběhu týdnů. Žofínský večer ukázal, že to
tak snadné nebude. V průběhu ceremoniálů
sice Aleš odložil berle, ale pohyboval se po jevišti jen velmi obtížně. A tak zatímco naši reprezentanti Zuzana Zelinková a Nathálie
Crnková již tento víkend zahájí sezónu 2011
mezinárodně na CSI v rakouském Stadl
Paura, Aleš Opatrný musí ještě o několik dní
svůj vstup na kolbiště odložit. Přejeme mu,
aby to netrvalo příliš dlouho.

Konečně Jezdci roku

Foto K. Návojová

Mezi dětmi nemohl být Jezdcem roku nikdo jiný
než Adéla Půlpánová

Poháry podruhé
Po nich si ještě jednou připomněli své loňské triumfy vítězové a umístění v dalších seriálových soutěžích ČR. Nejprve to byli vítězové
Českých drezurních pohárů. Prvenství v Top

V té chvíli se ovšem všichni zkušení návštěvníci podobných akcí mohli začít obávat
o osud ceremoniální části večera. Program
ještě ani nebyl v polovině a již trval téměř hodinu. V té chvíli již bylo jasné, že tentokrát se
defilé na jevišti skutečně protáhnou.
Stolové uspořádání na Žofíně umožňuje
volný pohyb diváků a pozornost přítomných
začala klesat. Moderátor večera Aleš
Suchánek byl pohotový, zábavný a mluvil zřetelně i hlasitě. Občas však i on nebyl v halasu
auditoria slyšet. Jakkoliv se snažil diváky zaujmout pozornost publika začala slábnout.

Děti a junioři
První Jezdce roku měla na jevišti drezura.
V kategorii dětí získala titul Michaela
Pavlisová (38%) před Kateřinou Rosickou

Foto K. Návojová

Skokový seniorský titul Jezdec roku získala po
roční přestávce opět Zuzana Zelinková
A konečně v kategorii starších juniorů si
pro ceny přišli Michal Knoflíček (74%)
Tereza Pechmanová (15%) a Simona Spurná
(9%). Michal Knoflíček pak získal i trofej za divácký tip roku.
Po drezuře přišly na řadu skoky. Mezi
nejlepšími dětmi neměla v roce 2010 konkurenci Adéla Půlpánová (59%), která si
odnesla i diváckou cenu. Na druhém místě
skončila Tina Šalková (16%) před Lucií
Přikrylovou (14%).
V kategorii mladších juniorů získala nejvíce hlasů od odborné poroty Lucie
Krulichová (32%) před Ivanou Hronovou
(19%) a Kateřinou Kubrickou (16%).
Společně s touto trojicí byla na jevišti ještě
Dagmar Neumannová, která si odnesla diváckou cenu.
Tento blok uzavírali starší junioři a i zde
měla kategorie jasného favorita. Výsledek potvrdil očekávání a pro titul Jezdce roku si mezi staršími juniory přišla na jeviště Barbora
Tomanová (59%). Druhý skončil Jan Zwinger
(27%) před Jakubem Smrčkou (5%). I v této
kategorii bylo mínění diváků totožných s odbornou porotou a i diváckou cenu získala
Barbora Tomanová.

Konec po třech hodinách
Bohužel časový harmonogram večera se
stále více posouval. Závěrečnou část zahájila drezura. V kategorii mladých jezdců nenašla soupeře Lucie Soustružníková
(76%). Za ní skončila s odstupem Soňa
Krčmářová (15%) a Michaela Lagínová
(9%). Lucie Soustružníková byla nejčastějším Tipem roku i u účastníků diváckého
hlasování.
Seniorský titul drezurního Jezdce roku
opět nemohl získat nikdo jiný než Fabricio
Sigismondi (47%), který se stal jedním z nejúspěšnějších „sběratelů” večera. Za ním se na
druhém místě umístila Ema Jančářová (29%)
(Pokračování na str. 4)
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a Eva Jančaříková (24%). Tipem diváků se
stala Ema Jančářová.
Mezi skokany si pro titul Jezdce roku mezi mladými jezdci přišla Nathálie Crnková
(70%). Té jen s velkým odstupem sekundoval Filip Doležal (19%) a Petra Skřivanová
(8%). I zde byla na jevišti čtvrtá dekorovaná
a titul od diváků získala Miroslava
Skřivanová.
A konečně skokovým seniorem roku se
stala za velkého aplausu diváků Zuzana
Zelinková (49%) před Alešem Opatrným
(38%) a Ludvíkem Jandourkem (8%).
Popularitu Zuzany dokládá, že obdržela
nejvíce SMS i od fanoušků jezdeckého
sportu.

Foto K. Návojová

Absolutní vítěz
A konečně přišlo na řadu konečné účtování
a i zbrusu nová kategorie, ktzerou se stalo vyhlašování Absolutních vítězů v obou disciplinách. Tedy těch, co získali zcela nejvyšší počet hlasů.
V drezurních kategoriích se odborná porota

Dvě královny českého jezdectví Nathálie Crnková a Lucie Soustružníková
edmnáct ročníků má za sebou galavečer jezdeckého sportu. Tradici založili organizátoři v Litomyšli v čele
s bratry Skřivanovými. Pamětníci i na Žofíně
několikrát na první večer v litomyšské aukční
hale nostalgicky zavzpomínali.
Po sedmi letech v Litomyšli přesídlil galavečer do Prahy a pořadatelství se ujala společnost Golem. Desátý ročník pak přivedl jezdectví na Žofín a k režii časopis Jezdectví.
Sedmnáct let galavečerů dokumentuje rozmach jezdectví. Když při prvním ročníku moderátor večera Jan Žižka vedle diváků v hale
přivítal i diváky u televizních obrazovek bylo
všem jasné, že se jedná o žert. Letos byly
u vyhlášení Koní roku hned tři televizní společnosti.
Pokud bychom tedy měli hodnotit vývoj galavečerů podle kritéria mediální a divácké úspěšnosti, vystoupalo jezdectví do před lety
neuvěřitelných výšin.
S nárůstem popularity a rozvoje jezdectví
však přebujely i kategorizace oceňovaných.
Organizátoři večera se vydali cestou stále narůstajícího počtu oceňovaných kategorií.
Vedle snahy nikoho neopominout je k tomu
vede i další důvod. Žofín je krásné, ale drahé
místo. Armáda oceněných sebou přivádí i řadu sponzorů a zástupy diváků. Bohužel sebou
přináší i program, který je nakonec pro všechny k nepřečkání dlouhý. Hlavní zásada showbyznysu neúprosně hlídá délku úspěšného
programu max. do 120 minut. Pokud se jezdectví do dvou hodin nevejde, galavečer
o svoji leta získávanou popularitu určitě přijde.
Cyril Neumann

S

Slunce táhne ven
Vstup jara byl velmi razantní a tak se plány
některých pořadatelů přestávají jevit jako předčasné. Jezdecké soutěže se tak stěhují na otevřená kolbiště. V sobotu 19. března letošním prvním hobby festivalem zahájí sezónu JK Mělník
s drezurními i skokovými soutěžemi.
Oficiální závodní sezóna na otevřených kolbištích vypukne o víkendu 26.-27. března. V sobotu 26. to budou opět soutěže na Mělníku.
Současně je možné zahájit jezdeckou sezónu
i ve Zduchovicích a v případě pěkného počasí
se z haly do otevřeného prostoru přestěhují
i závody v Hradištku. O týden později se ven již
přestěhuje úplně vše a zima bude definitivně za
námi. Sportovní kalendář naleznete na
www.cjf.cz

nejvíce shodla na jménu v kategorii mladých
jezdců a první titul Absolutní vítěz si tak odnesla Lucie Soustružníková. Tuto jezdkyni volilo 76% porotců. Zdatného soupeře měla
v Michalovi Knoflíčkovi, který byl nejlepší
u 74% porotců. K této dvojici se již nikdo nepřiblížil.

Mezi skokany ovládla kategorii mladých
jezdců zcela jednoznačně Nathalie Crnková
a se ziskem 70% hlasů se stala i absolutní vítězkou skokové kategorie. Nejblíže za ní pak
skončila Barbora Tomanová a Adéla
Půlpánová, které ve svých kategoriích
získaly shodně 59%.

První byl...

ceprezidenta ČJF pro sport. Pro volbu prezidenta dostali delegáti celostátní Konference volnou
ruku.

(Dokončení ze str. 1)

Východočeská oblast chce Drbala
Východočeši se k jednání sešli ve Smiřicích
v sobotu 5. března. Novou předsedkyní oblasti
byla zvolena ing. Lenka Gotthardová. V oblastním výboru budou pracovat ing. Markéta
Kvapilová, Václav Novotný st., Jiří Skřivan,
Oldřich Sojka, ing. Vladimír Zvěřina a Jaroslav
Hupka.
Konference navrhla za svého kandidáta pro
prezidenta ČJF Václava Drbala.

Oblast Vysočina
Ve stejný den v sobotu 5. března zasedala
v Havlíčkově Brodě i Konference oblasti
Vysočina. Zde byl boj o předsednické křeslo velmi vyrovnaný a svedli jej Zdeněk Studenec
a Jaroslav Rörich. Až ve třetím kole a po změně
volebního řádu byl nadpoloviční většinou zvolen
ing. Zdeněk Studenec. Do výboru oblasti pak
byli zvoleniJaroslav Röhrich, Jana Bambuchová,
Jaroslav Grodl, Zdeněk Ságl, ing. Jan Schwarz
a Veronika Svobodová. Na prezidenta ČJF nominovala Konference ing. Jaroslava Pecháčka.

Jihočeská oblast
Další Konferencí, která se sešla v sobotu
5. března, bylo jednání zástupců subjektů jižních
Čech. To se konalo ve Zlivi a sešlo se celkem 43
delegátů. Zde se o post předsedy utkal PhDr.
Tomáš Krůta a ing. Jiří Mayer. Předsedou byl 24
hlasy proti 19 zvolen Jiří Mayer. Společně s ním
budou v OV pracovat mgr. Kateřina Hanušová,
ing. Zuzana Horká, Antonín Husák a Luboš
Kozák. Konference také nominovala Jiřího
Mayera do funkce viceprezidenta ČJF pro sport.

Zlínská oblast chce viceprezidenta
I členové zlínské oblasti volili svého staronového předsedu v sobotu 5. března. Stal se jím
jednomyslně ing. Josef Balaštík. Společně
s ním zasednou v OV Jindřich Jarka, ing. Petr
Rydval, Josef Holub a mgr. Stanislava
Zemanová. Konference nominovala svého člena
ing. Milana Theimera celostátní Konferenci na vi-

Středočeská oblast chce vědět
kdo je profesionál
V sobotu 5. března pokračoval volební seriál
i v Kolíně, kde se sešli delegáti ze sředních
Čech. Do funkce předsedy byl zvolen opět
Václav Drbal a za členy OV ing. Antonín Klauz,
Eva Kušková, Michael Moudrý a ing. Michal
Veselý. Delegáti konference předložili návrh pro
VV ČJF na vymezení kategorie profesionál.

Severočeská oblast
Konference Severočechů se konala ve středu
9. března v Litoměřicích, ale to již bylo po uzávěrce Jezdce č. 5. Na výsledky hlasování si tak
počkáme do příště.

Severomoravská oblast
Severomoravskou oblast Konference teprve
čeká a je na programu 24. března v Hradci n. M.
Na základě všech platných návrhů subjektů oblasti byla sestavena kandidátní listina: Kandidáti
na předsedu OV ČJF jsou ing Radovan Šalek
a MVDr. Josef Živníček. O práci v OV se ucházejí Richard Bauer, Iveta Biolková, Simona
Heidenreichová, David Hrnčíř, Jaroslav Kincl,
Kamila Kollárová, Jan Kopiš, Jan Kubrický, Vít
Máčel, ing. Jarmila Měrková, Martin Ohnheiser,
JUDr. Čeněk Šrubař, ing. Milan Theimer
a Ladislav Vachutka.

Západočeská oblast
Západní Čechy budou mít oblastní Konferenci
26. března a zatím jsou kandidáty na předsedu
oblasti Ondřej Dorot a Martin Pecka.

Oblast Praha
A celý seriál Konferencí uzavře Praha. Její
Konference je na programu v pondělí 28. března.
Aktivitu ohledně kandidátky na předsedu a nové
členy rozeběhl ing. Jan Žižka a členům oblasti byl
představen program, který nabízí pro post předsedy oblasti Bohumila Rejnka a za členy výboru
Stanislava Hrnčíře, Zuzanu Ptáčkovou,
Ivu Ronisovou, Radmilu Seidlovou,
Miroslava Urbana a Jana Žižku.
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Ze zahraničí

Sprehe pro ČT
V neděli 6. března se tři autobusy českých
diváků vydaly do německé Vechty na přehlídku
hřebců hřebčína Sprehe. Čeští zájemci si na
tradičním předvádění hřebců mohli prohlédnou
šestici plemeníků, která byla z cca 35 hřebců
vybrána pro český chov.
Již delší dobu předsednictvo SCHČT plánovalo pravidelnou spolupráci s některým z význačných chovatelských svazů v zahraničí.
Historicky první návštěva představitelů předsednictva (K. Růžička, M. Perníček, J. Kincl)
a Rady PK ČT (MVDr. P. Sedláček, Ing. L. Mamica, Ing. K. Regner) se uskutečnila ve dnech
7. a 8. února 2011. Ve spolupráci se zaměstnancem hřebčína Sprehe Karlem Lacinou tak
byl navázán kontakt s oldenburským svazem.
To, že v centru oldenburského chovu působí
Čech, je výhodou pro české chovatele a všichni zájemci o využití této nabídky mohou kontaktovat česky Karla Lacinu na www.k.lacina@sprehe.de . Služby všech hřebců budou
realizovány inseminační dávkou čerstvým
spermatem.
Při předvádění zaujal výraznou skokovou
schopností
především
tříletý
hřebec
LYJANERO (po Landos z Urzona po Casall).
Tento holštýnský hnědák s výškou 173 cm se
měl objevit přímo v ČR, kde měl absolvovat
70denní test. Avšak kvůli poptávce ze zámoří
nakonec z přesunu do ČR sešlo.
Skvělou mechaniku pohybu ve všech chodech ukázal šestiletý ryzák BURBERRY (po
Balou de Rouet z St.Pr.St. Ibiza po Quando
Quando).
Další z šestice uznané pro chov ČT je osmiletý CARENZO (po Calido z Fraganzia po
Freedom). Ten je rezervním vítězem skokového
lotu ve Verdenu roku 2005. Tento hřebec má již
i perspektivní potomstvo a loni byl do chovu zařazen jeho první syn CENT.
Čtvrtým hřebcem je pětiletý LANTINO
(po Landos z Cindy po Caretino). Všestranný
plemeník dominuje nejen na skocích, ale
i v drezuře.
Další posilou chovu ČT je LORD
WEINGARD (po Lordanos z Weinland po
Landadel). Tento hřebec byl v termínu přehlídky bohužel na závodech. Desetiletý hřebec
výšky 168 cm je středního rámce. Jeho nejstarší potomci zatím úspěšně závodí na úrovni
S. Hřebec sám vyhrál výběr v Redefinu
a účastnil se různých Velkých cen (VC Saint
Lo, Neumünster..).
Jediný zástupce vybraný speciálně pro drezurní předpoklady je pětiletý FÜRST
WILHELM (po Fürst Heinrich z Lady Scarlett
po Sandro Hit).
Kompletní informace o hřebcích naleznete
na:www.gestuet-sprehe.de

Zahajuje
Nový Zéland
Světová série FEI World
Cup ve všestrannosti roku
2011 zahajuje 7.-10. dubna
soutěží v novozélandském
Kihikihi. Stavitelem trati je
John Nicholson a na Novém
Zélandu se tím otevře seriál
osmi soutěží Světového poháru ve všestrannosti, které
se budou konat v Austráliii,
Evropě a Velké Británii.
Pozornost na sebe poutá
Němec Michael Jung, který
vyhrál poslední dva ročníky
Světového poháru a svoji formu korunoval i ziskem individuálního zlata při světovém
šampionátu v Kentucky.
V zahajovacím závodě na
Novém Zélandu bude v centru
zájmu i Megan Jones, která zde
zvítězila v ročnících 2009 a 2010.
Letošní ročník bude pečlivě sledován i proto, že OH v Londýně Podaří se Michaelu Jungovi v letošním Světovém poháru hattrick
jsou skutečně za dveřmi.

Kalendář FEI World Cup
všestrannosti 2011
Kihikihi (NZL), 7. - 10. dubna
Sydney (AUS), 6. - 8. května
Chatsworth (GBR), 14. - 15. května
Strzegom (POL), 23. - 26. června
Minsk (BLR), 13. - 17. července
Schenefeld (GER), 29. - 31. července
Malmö (SWE), 5. - 7. srpna
Le Pin au Haras (FRA), 18. - 21. srpna

Nejvyšší soudce FEI
Zlepšení jednotnosti a objektivnosti rozhodování drezurních soutěží by měla zajistit nově zřízená funkce nejvyššího generálního soudce
FEI. Jako první byl do této pozice na semináři
rozhodčích ve Warendorfu zvolen holandský
rozhodčí Ghislain Fouarge.
Fouarge je respektovaný mezinárodní rozhodčí, který působí při nejprestižnějších soutěžích světa. V posledních letech rozhodoval při
OH 2008 v Hong Kongu, SJH v Cáchách 2006,
SJH 2010 v Kentucky (USA) a dvou posledních
finále FEI World Cup.
Nejvyšší generální rozhodčí bude koordinovat
diskuze mezi mezinárodními rozhodčími a bude
garantem bezproblémové komunikace mezi
rozhodčími a FEI.
První funkční období generálního rozhodčího
bude dva roky a pozici může zastávat pouze
rozhodčí úrovně 5*.
FEI také splnila doporučení Valného shromáždění v Taipei a jmenovala první členy dozorčí komise rozhodčích (JSP, Judges
Supervisory Panel), kterými se stali Eric Lette
(SWE), David Hunt (GB) a Dieter Schuele
(GER).

Goodbye
SANDRO BOY

Foto K. Návojová

Jedním z šestice hřebců vybraných pro ČT je
drezurní specialista FÜRST WILHELM
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V rámci finále Světového poháru 27.4 - 1.5.
v Lipsku, se chystá také jedna slavnost.
Veřejnost se zde bude moci rozloučit s populárním oldenburským hřebcem SANDRO BOY
(Sandro - z matky po Grannus), který v osmnácti letech končí svoji veleúspěšnou kariéru.
Během ní získal na dotacích více než 1,2 milionu EUR a jeho asi největším úspěchem, bylo vítězství ve finále Světového poháru 2006
v Kuala Lumpur. Je i velmi žádaným plemeníkem a jeho dcera SABRINA, rovněž
s Marcusem Ehningem v sedle, již vyhrála několik renomovaných Velkých cen. SANDRO
BOY je také otcem šesti synů, kteří byli rovněž
zařazeni do chovu.

Opět diskvalifikace
pro krvácení
V americkém Wellingtonu na Floridě, se jelo
první kolo nejlépe dotovaného drezurního seriálu World Dressage Masters. Papírové předpoklady v této první etapě potvrdil domácí favorit,
rodilý Němec Steffen Peters. Se svým holandským valachem RAVEL (Contango) vyhrál se
ziskem 84,550% a k tomu dostal ještě dotaci 20
tisíc EUR. Druhou příčku obsadila Švédka Tinne
Vilhelmson-Silven v sedle 12 letého valacha
FAVOURIT (Fidermark) a třetí skončila
Kanaďanka Ashley Holzer se 14 letým ryzákem
POP ART (Amsterdam).
Smůlu měla jediná německá zástupkyně Anja
Plönzke, jejíž 12 letý hnědák LE MONT D'OR
(Landjuwel Gold) se na opracovišti kousl do jazyka a byl pro nepatrné krvácení z obdélníku
vykázán. Opakovala se tak historie ze
Světových her, kde stejná nehoda postihla holandskou favoritku Adelinde Cornelissen.
Další etapy drezurní super-série budou v červnu v Mnichově a v červenci ve švédském
Falsterbo.

První byl Pessoa
Ve Welingtonu byly 11.-13. března k vidění
i
prvotřídní
skokové
soutěže.
Ve
Východoamerické lize Světového poháru,
v soutěži dotované 231 tisícem amerických dolarů, se z třicetidevíti členného pole kvalifikovalo do rozeskakování osm jezdců. Všechny své
konkurenty zde porazil trojnásobný vítěz
Světového poháru Rodrigo Pessoa. Zvítězil
v sedle 12letého hannoverána LET’S FLY
(Lordanos), který je ze stejné matky jako legendární SHUTTERFLY. Druhé místo si zajistil Brit
Nick Skelton s 10letým holštýnem CARLO
(Contender) a třetí byla domácí Lauren Hough
na 12 letém QUICK STUDY (Quick Star). I další
místa obsadily americké reprezentantky. Čtvrtá
byla Candice Schlom King na DAVOS, pátá
Laura Kraut Kent na CEDRIC a šestá Elizabeth
Patton Madden na DANNY BOY. Sedmou příčku obsadila Christine Tribble McCrea na TAKE
ONE a osmou Kate Levy na VENT DU NORD.

Imke má naději
Majitel úspěšné drezurní klisny DOUGLAS
SUNRISE se stará, aby její jezdkyně a členka
vítězného holandského týmu ze Světových her,
Imke Schellekens-Bartels, měla schopného následovníka. Tuto naději by mohl splnit šestiletý
hannoverán DON PRESIDENTE (Dauphin z matky po Presidente), kterého jí nyní svěřil do
tréninku.

Zahraniční rubriku připravil Václav K. Dvořák
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Kofola Pohár žen
Již 29. ročník Poháru žen se konal 5. března
v hale TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm.
O závody byl opět velký zájem a diváci viděli
109 startů. V hlavní soutěži Kofola Poháru žen
(-ZL-) startovalo 38 dvojic. Ve druhém rozeskakování byl již jediný čistý parkur a ten zajistil vítězství domácí Kristýna Kravčenkové na HASKY. Druhá byla s chybou ve druhém rozeskakování Kateřina Kubrická na DEBORA 5 ze
Sport. stáje Kubrický před Lucií Strnadlovou
s CERENKA ze stáje SKL Trojanovice.
V neděli pokračovaly ve Frenštátě soutěže
pony, jejichž osmý ročník pořádala Stáj SKL
Trojanovice. Na startu se sešlo 71 dvojic.
Pořadatelé zařadili i dvě stylové soutěže a zde
se nejvíce líbily trojanovická Natalie Blažková
(MARKÝZA) a Lucie Kumarová na B.W. BOY
(Stáj Kubrický).
-jgeFoto J. Gebauer

Celkové výsledky: -Z- děti a jun. (21)
1. K. Mičková - ARAMI 12 (SS Kubrický),
ostatní (22) 1. I. Kocurková -GARELAFAR
(Stáj Garela ), štafet. sk. dvoučl. družstev
(14) 1. K. Kravčenková - HASKY a K. Špačková - DURA 1, Kofola Pohár žen -ZL - (38)
1. K. Kravčenková - HASKY (TJ Slovan
Frenštát p.R.),
pony
soutěže:
ZP
handicap
(6)
1. L. Kumarová - BOHEMIA WIL BOY (SS
Kubrický), ZLP handicap (14) 1. N. Blažková
- MARKYZA 3 (TJ JK Trojanovice), LP handicap (14) 1. M. Dudová - DURANGO (Pony klub Olešnice), SP handicap (5)
1. L. Dostálová CINDARELLA (JK Litovel).

Foto J. Gebauer

Albertovské spřežení
Krásné jarní počasí provázelo páté halové závody spřežení, které pořádal 12. března JK
Hřebčín Albertovec. Všechny soutěže byly dílčí
a dvoukolové.
-jge-

Foto J. Gebauer

Vítěz soutěže jednospřeží Jaroslav Petřek
Ve 29. ročníku Poháru žen zvítězila ve Frenštátě
domácí Kristýna Kravčenková na HASKY

Hřebčinec zahajoval
XII. Jihočeskou přehlídku plemenných koní pořádal 5. března ZHv Píseku.
Třicet koní zastupovalo celkem 15 plemenných knih. Diváci mohli vidět skákání
pod sedlem, předvedení v mechanice pohybu, v zápřeži, skoku ve volnosti a dalších ukázkách. Program nabízel také skákání ve volnosti čtyřletých klisen. Těch
se sjelo do Písku 11 a zvítězila ryzka PARIS po otci Guidam Sohn v majetku
Jaroslava Kůsta z Domažlic. Další akcí v ZH v Písku bude Jarní třídění hřebečků 19. května.
M.Kůstková

Foto M. Kůstková

Filip Žlábek při ukázce pohybování plemenných hřebců kmene Przedswit

Mezi pěti čtyřspřežími nenašel konkurenta Marek
Jirgala
Celkové výsledky:
Jednospřeží (10 start.)
1. Jaroslav Petřek - LULLYMORE (JK Zubří)
2. Erik Zuvač - SACRAMOSO EMPHATICA
XLIII - 41 (JK Steally Opava )
3. Jan Minarčík - SENZACE 1 (JK Minarčík,
Nový Jičín - Loučka)
Dvojspřeží (11)
1. Václav Coufalík - GRACIE 6 a ODETA 2
(JK Coufalík)
2. Miroslav Matúška - MAESTOSO XIV
Timrava a SIGLAVY XI-12 (Slovensko)
3. Marek Jirgala - SIGLAVY SZINDI a SIGLAVY CAPRIOLA ESTIKE (JS Hřebčín Siglavy)
Čtyřspřeží (5)
1. Marek Jirgala - SIGLAVY CAPRIOLA ESTIKE, SIGLAVY SZINDI, PLUTO XXXIII-3 VIHAR, SIGLAVY CAPRIOLA CIPRUS (JS
Hřebčín Siglavy),
2. Petr Vozáb - RIMA-5, REDOMA-19, ANDORINA-7, ANDORRA-18 (JK Steally Opava),
3. Erik Zuvač-BIELIK, IDO, GENERALE ANIMOSA II-10, SACRAMOSO EMPHATICA XLIII-41 (JK Steally Opava).
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Lamborghini
popáté
Čtvrtá halová série Elite Tour
zimní sezóny 2010/2011 bude
zakončena v neděli 27. března .
Na programu je Lamborghini
Praha Parkur Cup, který se bude
konat již popáté.
Rozpis soutěží nabízí závodníkům celkově čtyři soutěže (-Z- až
-ST**-) s dotací ve finančních
a věcných cenách přes 60 000,Kč.
Pokud bude počasí před závody stabilně dobré, budou
soutěže přesunuty na otevřené
kolbiště. Konečné rozhodnutí
bude oznámeno před ukončením přihlášek.
Rozpis závodů je k dispozici
na www.elite-tour.cz, kde je
možné se přihlásit v on-line přihlášce.

Hobby středy
v Pardubicích
Foto Š. Bělohlavová

Letos se již podruhé konal
v Equinním Reprodukčním Centru
(ERC, s.r.o.) v Mněticích předváděcí den hřebců. V neděli 6. března byli návštěvníkům představeni
plemeníci, které stanice nabízí
v sezoně 2011 k připouštění.
Hřebci byli předvedení pod sedlem, na ruce a ve volnosti. Někteří
ukázali svoje skokové kvality skutečně velkolepě, tak jako 13letý
holštýnský bělouš CARPALO
(Carpaccio) na snímku. Návštěvníkům byli k dispozici katalogy
hřebců a program byl doplněn odborným komentářem.

Od středy 9. března se každý
týden mohou treninku na pardubickém kolbišti zúčastnit
všichni jezdci, včetně neregistrovaných. Organizátoři připravují celkem pět odpolední, která předznamenají zahájení
jezdecké sezóny. Poslední
Hobby středa se bude konat
6. dubna.
Hobby odpoledne se letos pořádají již třetím rokem. Začátky treninkových soutěží jsou vždy
v 15.00 hodin a za poplatek je
možné domluvit i trenink na terénních skocích.
První středu trénovalo v Pardubicích na parkurech od 60 do
110 cm celkem 28 dvojic.
Podrobnosti na:
www.pardubice-racecourse.cz

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
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Dáda Days na Ptýrově
Občanské sdružení Caballinus o.s. ve spolupráci s farmou PCT Ptýrov
pořádá ve dnech 23. - 27. března v ptýrovském areálu druhý hiporehabilitační pobyt. Občanské sdružení Caballinus o.s. se věnuje hipoterapii s dětmi již od dvou měsíců věku. Terapie je určená pro fyzicky i psychicky znevýhodněné děti. Farma PCT Ptýrov občanskému sdružení Caballinus o.s.
druhým rokem poskytuje prostory pro maximální komfort klientů. Letos
proběhl jeden intenzivní pobyt již v únoru a poslední je připravován na dny
27. dubna až 1. května. V souvislosti s činností Caballinus o.s. by čtenáře
Jezdce chtěli pořadatelé pozvat do areálu PCT Ptýrov na zábavné charitativní odpoledne Dáda Days konané 14. května. Více informací o činnosti sdružení naleznete na webových stránkách www.caballinus.cz
mgr. Tereza Kopecká

Wassibauer v Trojanovicích
Jezdecký dárek obdržela od svých rodičů Lucie Strnadlová a bylo jím
soustředění pod vedením rakouského internacionála Rudigera
Wassibauera. Původně to mělo být překvapení, ale nakonec se vše „provalilo” dříve. Zájem ostatních způsobil, že nakonec o víkendu 26.-27. února jezdilo společně s Lucií v trojanovické hale dalších 23 dvojic.
Nyní jsou v Trojanovicích v plné přípravě 4. jarní halové závody, které se
konají 26. března.
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