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Pane prezidente, děkujeme
Předvánoční týden roku 2011 téměř mysticky vyplnila pieta k zemřelému Václavu Havlovi. O prvním
českém prezidentovi bylo již vše napsáno. Tisíce občanů naší země si pak ve svých myslích přehrávali
i své životní příběhy, které jim změna od komunistické ideologie k demokracii přinesla.
Od prvních momentů, kdy se naší zemí rozlétla zpráva o úmrtí Václava Havla bylo jasné, že jeho pohřeb bude důležitou událostí v novodobých dějinách naší země. Jakkoliv byla příležitost posledního rozloučení s hlavní postavou sametové revoluce smutná, symbolicky se stala i vyvrcholením snah o návrat
starokladrubských koní do ceremoniální služby českého státu. Věřím, že většina členů jezdecké společnosti pak sledovala pohřeb i v tomto kontextu. Šestispřeží Národního hřebčína zvládlo tuto zkoušku
před zraky naší země i celého světa výborně. Uznání si zaslouží i všichni zaměstnanci hřebčína, kteří
se pietní akce zúčastnili ať v sedlech či jako doprovod spřežení. Dnes s odstupem týdnů můžeme o průběhu i přípravách akce čtenáře Jezdce ionformovat v rozhovoru s ředitelem Národního hřebčína ing. Janem Höckem, který pro Vás zajistil Josef Malinovský.
Kdo přišel s nápadem, že by se státního
Do Prahy jsme s koňmi vyrazili již v úterý
pohřbu mohli zúčastnit starokladrubští
vpodvečer a ještě předtím jsme je nechali
koně?
přezout na gumové podkovy, které tolik neS Hradní stráží spolupracujeme již delší
kloužou a nepoškozují dlažbu. Ještě před sadobu a pravidelně se účastníme jejích akcí.
motným nácvikem s příslušníky Hradní stráže
V prosinci jsme zde byli např.
bylo třeba přitáhnout lafetu
při oslavách 93. výročí vzniku
z autoparku do kasáren, k čeHradní stráže. Když jsem se
muž jsme použili pro lepší
dozvěděl o úmrtí pana Václava
ovladatelnost pouze čtveřici
Havla, zkontaktoval jsem se
koní. Až následně jsme seřas velitelem Hradní stráže pludili kompletní šestku a společkovníkem Radimem Studeným
ně s příslušníky Hradní stráže
a projednal s ním možnost
dvakrát zkušebně absolvovali
účasti našich koní. Nabídl jsem
celou trasu. Musím však konmu dokonce účast dvou spřestatovat, že již napoprvé šli
žení. Vedle vraníků táhnoucích
všichni koně naprosto perfektdělostřeleckou lafetu by se do
ně a neměli jediný problém.
průvodu mohlo zapojit šestiPřípravy trvaly až do pospřeží běloušů s černými bezdních večerních hodin, jak
derními dekami, kteří by táhli
bylo tedy o koně postaráno
prezidentský kočár. Vzhledem
přes noc?
k tomu, že byl průvod poměrZhruba v půl jedenácté se
ně krátký a pochodový proud
koně odebrali přenocovat do
naopak velmi dlouhý, nakonec
stájí ve Velké Chuchli. Již
Ředitel NH ing. Jan Höck
na tuto variantu nedošlo.
v sedm ráno jsme totiž museli
Jak probíhal nácvik průvodu, resp.
být zpět na Pražském hradě. Bylo potřeba
jak koně na těžkou a rachtající lafetu repřipravit nejen koně, ale i jezdce, kteří jeli
agovali?
(Pokračování na str. 2)

Foto archiv

Skokový pohár
na Radiožurnálu
Přestože do zahájení 11. ročníku Skokového poháru České pojišťovny zbývá ještě
více jak čtvrt roku, přípravy na něj jsou již
v plném proudu. Hned po skončení finálových závodů v Hořovicích se rozeběhla celá
řada jednání se zástupci stávajících i potenciálně nových reklamních a marketingových
partnerů. Mnohé smlouvy jsou nyní těsně
před podpisem. Podepsáno ale již je, že novým mediálním partnerem se stal Český rozhlas - Radiožurnál. Naše nejposlouchanější
rozhlasová stanice bude před každým kolem
opakovaně vysílat pozvánku na závody. Informace o Skokovému poháru se také častěji objeví ve zpravodajství. O navýšení
vysílacího času nyní organizátoři
SP České pojišťovny usilují i v České televizi.

Inzerce

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

Foto J. Malinovský

Lafeta s ostatky prezidenta Václava Havla na 1. nádvoří Pražského hradu

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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Pane prezidente...

Lekce z etologie

(Pokračování ze str. 1)
v uniformách Hradní stáže a byli tak dokonale sladěni s hlavní částí vojenského průvodu.
Ten měl vyjít z kasáren Hradní stráže přesně
v deset hodin, všichni byli ovšem přichystání
s hodinovým předstihem a čekalo se již pouze na příchod civilního průvodu z Pražské křižovatky.
To, že následně vše proběhlo na jedničku, jsme všichni viděli na vlastní oči, příp.
v televizi. Přesto se zeptám, jaké se k vám
dostaly ohlasy?
Když jsem procházel mezi davy lidí a sledoval, jak si naši koně vedou, z úst přihlížejících jsem zaslechl řadu pozitivních ohlasů na
předvedení koní. Mnoho lidí z řad laické veřejnosti se paradoxně až při této smutné příležitosti dozvědělo, že kladrubáci nejsou jenom
bílí, ale existují i v černé variantě. Pro hřebčín
byla účast na státním pohřbu Václava Havla
nejen obrovská pocta, ale i perfektní prezentace. Starokladrubští koně opětovně prokázali, že ne nadarmo jsou po staletí šlechtěni
k podobným ceremoniálním účelům.
Děkuji za rozhovor a přeji, aby byli kladrubští koně na Pražském hradě k vidění
stále častěji - především při slavnostních
příležitostech.

Foto J. Malinovský

Tři měsíce halových spřežení
Závody spřežení vévodí české halové sezoně.
V termínovém kalendáři figurují tři hobby a tři
oficiální závody. V sobotu 28. ledna dokonce dojde (stejně jako v loňském roce) k termínové kolizi, kdy bude v Trojanovicích pokračovat druhým
kolem 3. ročník Moravského
halového vozatajského poháru a souběžně se uskuteční
oficiální závody v Hradištku
u Sadské. Ty by měly být opět
určeny pro kategorie jednospřeží, dvojspřeží velkých koní i pony a čtyřspřeží.

Halovky na ČT
Soutěže v Hradištku budou
vůbec první v historii halových závodů spřežení, které
se objeví na obrazovkách
České televize. Záznam pro
ni vyrobí společnost EquiTV.
Třetí a současně finálové
kolo Moravského halového
vozatajského poháru se
uskuteční v Trojanovicích
18. února. V březnu se můžeme těšit opět na oficiální závody a ty se budou konat
24. března ve Slatiňanech.
Původně měly proběhnout
ještě 10. března závody v Albertovci, ty však byly dle dostupných informací zrušeny.
Bohužel společně s touto informací přichází ze severní
Moravy i zprávy o celkově výrazné redukci stavu koní
v tomto kdysi proslulém československém hřebčíně.

V posledních letech se slovo - etologie skloňuje v jezdecké literatuře a článcích o chování koní stále častěji. Někdy to až vypadá,
a mnozí autoři to tak i vážně předkládají, že
nauka o chování koní je něco zcela nového,
objevného a v pravém slova smyslu moderního. O tom, jak se všichni současní objevitelé
základních etologických principů mýlí, nás přesvědčí dnešní pokračování statí MVDr. Norberta Záliše O jezdeckém umění.
Předpokládám, že stejně jako já, ani drtivá
většina ostatních současníků neměla až dodnes o práci Konstatina Balassy ani tušení.
Nad úryvkem z jeho práce si alespoň na chvilku představme, že bychom byli postaveni před
úkol přesunou stádo divokých koní jen na zcela krátkou vzdálenost. Myslím, že v tom okamžiku si uvědomíme, jak je naše neznalost
etologie koní hluboká a co všechno odborná
veřejnost za poslední století zapomněla.
Na závěr jen pro ty z Vás, kteří již nevnímají
ještě v polovině minulého století jasné zeměpisné pojmy. Bessarábie je historické území
Rumunska, které v roce 1940 uchvátil Sovětský svaz a dnes tvoří východní část Moldavska
a částečně zasahuje až na Ukrajinu. Sedmihradsko leží v centrální části Rumunska a je
ohraničeno hřebeny Karpat. A konečně Halič
byla část Rakouska-Uherska, která se nalézá
z části na území Polska nad severní hranicí
Slovenska, ovšem zasahuje hluboko na území
dnešní Ukrajiny.
Cyril Neumann

dvoukolové soutěže pro jednospřeží, dvojspřeží a dvojspřeží pony. Další kolo a finále 3. ročníku Moravského halového poháru
proběhne v Trojanovicích 28. ledna a 18.
února.
Mezi třinácti soutěžícími
Foto J. Gebauer
jednospřeží zvítězil Jan Minarčík s MAGNÁTEM (Stáj
Minarčík). Devět soutěžících
představilo dvojspřeží a nejlepší byl Pavel Reichl s NACHO B a NERONEM (Stáj
Reichl). V soutěži pony se
na start postavilo sedm
spřežení a nejlepší výkon
předvedl Pavel Živníček se
SALIERI a ZORANEM (JK
Hradec nad Moravicí).
Výsledky: jednospřeží (13)
1. Jan Minarčík - MAGNÁT
(Stáj Minarčík), 2. Jaroslav
Petřek - LULYMORE (JK
Zubří), 3. Martin Cáb - FIGO
(Stáj Cáb Životice).
dvojspřeží (9) 1. Pavel Reichl - NACHO B a NERON
(Stáj Reichl), 2. Petr Vlašic NAREX a BUBIN (Ranč
Ladná), 3. Václav Coufalík GRÁCIE a ODETA (Stáj
Coufalík).
dvojspřeží pony (7) 1. Pavel Živníček - SALIERI a ZORAN (JK Hradec nad Moravicí), 2. Antonín Glatz - HOLY a SANDRA (Stáj Glatz),
3. Monika Petzuchová - IRS
COLFREY a ŠIMON (Hřebčín HF).
-jgePavel Živníček z Hradce nad Moravicí byl nejlepší v soutěži dvojspřeží pony

Start ve Frenštátě

Moravský vozatajský pohár odstartoval
7. ledna v jezdecké hale TJ Slovanu Frenštát pod Radhoštěm. Na programu byly

Dvacátý ročník JEZDCE zahajuje
Dnes se poprvé na titulní straně zpravodaje JEZDEC objevuje číslovka XX. Neuvěřitelných dvacet sezón mapuje JEZDEC veškeré jezdecké dění v ČR. Od roku 1998 jsou všechna čísla JEZDCE umístěna v našem elektronickém archivu na www.jezdec.cz a jsou tak unikátní kronikou zaznamenávající týden po týdnu jezdecké aktivity u nás i ve světě. Vážíme si čtenářské věrnosti mnoha našich letitých odběratelů a průběžně vítáme v klubu čtenářů JEZDCE nové členy. V letošním roce Vás čeká opět 23 až 24 vydán í JEZDCE (v závislosti na státních
svátcích a termínech důležitých akcí, včetně OH v Londýně). Pokračování statí MVDr. Norberta Záliše letos zahajuje jako příloha hned prvního čísla. V roce 2012 tak budete dostávat další strany budoucí knihy O jezdeckém umění v každém lichém čísle.
Přestože řada z Vás již úhradou předplatného vyjádřila svoji podporu zpravodaji JEZDEC, na platbu některých stále ještě čekáme. Opakujeme proto ještě jednou výzvu čtenářům k úhradě předplatného pro rok 2012. Od 1. ledna 2012 došlo ke zvýšení DPH za tiskoviny a knihy na 14%. Přesto jsme ponechali předplatné JEZDCE na, v loňském roce ohlášených, 590,- Kč. Navýšena musela být ovšem cena Jezdecké ročenky. Její 15. edici si předplatitelé Jezdce mohou od 1. ledna objednat za 195,- Kč. Předplatné, ať s Jezdeckou ročenkou či bez ní,
poukažte prosím na č.ú. 247738349/0800. Novinkou je od letošního roku i odběratelské číslo, od něhož si slibujeme zlepšení identifikaci
předplatitelů. Každý čtenář má toto číslo uvedeno na štítku s adresou. Číslo prosím při platbě použijte jako variabilní symbol.
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Londýn se těší na OH
Již dlouho před posledním předvánočním víkendem se
všichni britští milovníci jezdeckého spor- tu
těší na tradiční jezdeckou
přehlídku
v londýnské Olympia
Hall.

Budou Britové
drezurní
velmoc?
Prvním z vrcholů
byl už ve středu
14. prosince Světový
pohár v drezuře.
Problémem tohoto populárního konkůru je
poměrně úzké kolbiště, které je navíc v bezprostřední blízkosti diváků. Tím bývají poznamenány výkony méně zkušených nebo labilnějších koní. V poměrně pestrém startovním
poli bylo i několik jezdců, kteří na této úrovni
teprve získávají zkušenosti. Pozornost publika
byla hlavně upnuta k pěti domácím reprezentantům a především první tři potvrdili svoji příslušnost ke světové extratřídě. Byli velmi vyrovnaní a tentokrát zvítězila Laura Bechtolsheimer se skvělým 16letým ryzákem MISTRAL
HOJRIS (Michellino). Druhá skončila svěřenkyně Carla Hestera Charlotte Dujardin s perspektivním 9letým valachem VALEGRO (Negro) a těsně za ní její šéf s 10letým hřebcem
UTHOPIA (Metall). Tuto trojici jistě zbytek současného drezurního světa Britům závidí. Ale
i na čtvrté příčce, i když s odstupem, se umístil Angličan Richard Davison s 12letým HISCOX ARTEMIS (Florestan). Pátou příčku obsadila Němka Nadine Capellmann, která by se
s ryzákem ELVIS VA (Espri) jistě ráda vrátila
zpátky na výsluní, ale pokud nezlepší piaffu,
nebude to mít snadné. Šestá skončila Norka
Cathrine Rasmussen s 11letým ryzákem FERNANDEZ (Florestan), kterého ještě nedávno
jezdila Charlotte Dujardin. Podobně i s hřebcem PRO-SET (Jet-Set) předvedeným její krajankou Lillann Jebsen, před krátkou dobou
soutěžil Carl Hester. Soutěž měla vysokou
úroveň, ale zdá se, jakoby už snad nebyla ani

pravda, že právě zde před dvěma lety udělala
dvojice Edward Gal - TOTILAS světový rekord
v GP KÜR 92,300%.
Celkový výsledek: 1. Laura Bechtolsheimer - MISTRAL HOJRIS (GBR) 83,975,
2. Charlotte Dujardin - VALEGRO (GBR)
83,700, 3. Carl Hester - UTHOPIA (GBR)
83,450, 4. Richard Davison - HISCOX ARTEMIS (GBR) 75,050, 5. Nadine Capellmann ELVIS VA (GER) 74.600, 6. Cathrine Rasmussen - FERNANDEZ (NOR) 73,975,
7. Christa Laarakkers-Larmoyeur - DIVOZA
HORSEWORLD OVATION (NED) 72.950,
8. Lillann Jebsen - PRO-SET (NOR) 72.750.
Úterní Grand Prix vyhrála s výsledkem 81,043 %
Charlotte Dujardin, Laura Bechtolsheimer získala
79,234% a Carl Hester 75,447%.

Triumf i ve skocích
Autor parkurů Bob Ellis, který bude v létě
stavět i olympijské parkury, neměl před sebou nijak jednoduchý úkol. Nechtěl na stísněném prostoru postavit žádné harakiri, ale
když první tři jezdci suverénně přeskákali jeho kurz bez chyby a čtvrtý jen s časovou penalizací, jistě mu zatrnulo.
Pokračování soutěže mu však dalo za
pravdu. Přes základní parkur se s nulou dostalo jedenáct koní a rozeskakování už tak
lehké nebylo. Mistr Evropy z pražského
ME/Y Manuel Anon s 10letou RACKEL CHAVANNAISE (Voltaire), jel velmi svižně, ale
udělal chybu. Ještě rychlejší byl belgický matador Ludo Philippaerts s ryzákem KASSINI
JAC (Cassini II), bohužel jen za cenu dvou
zaváhání.
Na čistý parkur jel exmistr světa Dermott
Lennon s 11letým HALLMARK ELITE (Lord
Byron Z) a podařil se mu, i když na čase to
bylo znát. Zato horkokrevný Robert Whitaker
s hřebcem USA TODAY (Heartbreaker) chtěl
doma vyhrát, ale měl smůlu na třetím skoku.
Týmová olympijská vítězka Laura Kraut s populárním běloušem CEDRIC byla sice rychlejší, ale také s chybou.
Úžasnou jízdu předvedl Marcus Ehning
s dcerou slavného Sandro Boye SABRINA.
Foto Kit Houghon

Nejvíce bodů do Reem Acra World Cup si připsala v Londýně Laura
Bechtolsheimer a MISTRAL HOJRIS
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Skvěle točil a skákal, z obrovského tempa
a výsledek byl o tři a půl vteřiny rychlejší, než
doposud vedoucí Dermott Lennon. Vítěz hicksteadského Derby, Guy Williams s ryzákem
TITUS (Lancelot) měl smůlu na stejném skoku jako Robert Whitaker. Ta se přilepila na
paty i Rolf-Göran Bengtssonovi v sedle NINJA LA SILLA (Guidam), který zavadil o stojan
skoku vlastní nohou. Nepochodila ani Meredith Michaels-Beerbaum se svou novou nadějí BELLA DONNA, když i ona po pěkném
parkuru jednou chybovala.
Zbývali už jen dva domácí jezdci. Osmadvacetiletý Ben Maher s nadějným hřebcem
TRIPPLE X III (Namelus R). S velkou podporou hlediště dokázal zdánlivě nemožné a podařilo se mu na bezchybném parkuru překonat vedoucí čas o 34 setiny vteřiny. Poslední
Laura Renwick s ryzákem OZ DE BREVE
(Dollar du Murier) udělala dvě chyby.
Vítězný Ben Maher by nadšený. „Je to
největší úspěch mé dosavadní kariéry a perfektní závěr úspěšného roku. Tripple X je
mým vlastním odchovancem a o to větší cenu má pro mě každý jeho úspěch. Někteří lidé odchovají ročně stovky koní, a já jenom
tři. Vždycky jsem věřil, že bude hodně dobrý
a teď jsem šťastný nejen jako jezdec, ale i jako chovatel." S postřehem se svěřil také
Dermott Lennon. „S Hallmark Elite je především třeba cválat v pravidelném rytmu. Proto jsem rád, že jsem startoval dřív než Marcus a Ben, protože jinak bych možná jel jako úplně šílený!"
Celkový výsledek: 1. Ben Maher - TRIPPLE X (GBR) 0/0 38.71, 2. Marcus Ehning SABRINA (GER) 0/0 39.05, 3. Dermott Lennon - HALLMARK ELITE (IRL) 0/0 42.43, 4.
Laura Kraut - CEDRIC (USA) 04 41.02, 5.
Rolf-Göran Bengtsson - NINJA LA SILLA
(SWE) 0/4 41.49, 6. Manuel Anon - RACKEL
CHAVANNAISE (ESP) 0/4 41.51, 7. Robert
Whitaker - USA TODAY (GBR) 0/4 41.54, 8.
Meredith Michaels-Beerbaum - BELLA DONNA (GER) 0/4 41.61, 9. Guy Williams - TITUS
(GBR) 0/4 43.24, 10. Ludo Philippaerts - KASSINI JAC (BEL) 0/8 40.48, 11. Laura Renwick
- OZ DE BREVE (GBR) 0/8 40.86.
Kompletní výsledky z Londýna najdete na stránce www.olympiahorseshow.com
Foto Kit Houghon

Vítězem londýnského kola Světového poháru se stal Ben Maher s TRIPPLE X
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Uthopia
do Švédska?
Foto Kit Houghon

hou příčku odsunula zkušenou domácí reprezentantku Monicu Theodorescu s 13letým ryzákem WHISPER (Welt Hit). Třetí se umístila ve
Světovém poháru debutující 42letá Dorothea
Schneider se zajímavou tmavou hnědkou DIVA
ROYAL (Don Frederico). Čtvrtý skončil vítěz ze
Stockholmu Patrik Kittel se svým druhým koněm
TOY STORY (Come Back) a pátý byl Hans Peter
Minderhoud s 11letým hřebcem IPS TANGO
(Jazz). Šestým místem byla asi zklamaná vítězka předchozí sobotní GP Isabell Werth. Její temperamentní 9letý hannoverán DON JOHNSON
(Don Frederico) sice naznačil své možnosti, byl
však i dost neukázněný a během úlohy předvedl několik neposlušností.
Kompletní výsledky z Frankfurtu naleznete na:
www.escon-marketing.de
Celkový výsledek: 1. Valentina Truppa EREMO DEL CASTEGNO (ITA) 79.950, 2. Monica Theodorescu - WHISPER (GER) 78.200,
3. Dorothea Schneider - DIVA ROYAL (GER)
77.025, 4. Patrik Kittel - TOY STORY (SWE)
76.375, 5. Hans Peter Minderhoud - IPS TANGO (NED) 75.825, 6. Isabell Werth - DON
JOHNSON (GER) 74.100, 7. Jeroen Devroe APOLLO VAN HET VIJVERHOF (BEL) 73.650,
8. Lone Jorgensen - FBW DE VITO (DEN)
73.100, 9. Victoria Max-Theurer - EICHENDORFF (AUT) 72.100, 10. Renate Voglsang FABRIANO (AUT) 71.300, 11. Anne Troensegaard - SEDUC (DEN) 70.600, 12. Patrick ver
der Meer - UZZO (NED) 69.925, 13. Marcela
Krinke-Susmelj - SMEYERS MOLBERG (SUI)
69 625, 14. Philippe Jorissen - LE BEAU (BEL)
67.500.

Závěrečný skok, který dvojici Rolf-Goran
Bengtsson a NINJA LA SILLA zajistil při loňském ME v Madridu zlatou medaili

Bengtsson
světovou jedničkou
Carl Hester - UTHOPIA
V Londýně se po tři týdny šířily zvěsti, že jeden z nejlepších drezurních koní současnosti,
tmavý hnědák UTHOPIA (Metall x Inspekteur),
v jehož sedle na ME 2011 v Rotterdamu získal
Carl Hester tři medaile, by měl být prodáván.
Jak uvedl server www.eurodressage.com po
CDI-W v Londýně, švédská reprezentantka
Minna Telde kontaktovala majitele koně pana
Harrisona s nabídkou, že její přítel, finský obchodní magnát Johan Ulander, rád zaplatí za tohoto 10letého holandského hřebce multi-milionovou částku v eurech. Mr. Harrison následně
informoval Carla Hestera, že druhý den se u něj
Minna Telde zastaví, aby si mohla koně vyzkoušet. Carl okamžitě rozpoutal obrovskou akci,
aby pomocí přátel sehnal potřebnou částku
a kůň mohl zůstat v Británii. Všemi prostředky
se snažil prodej pozdržet. Carl prožil hektický
týden, kdy stále dostával další zprávy, že dohoda se Švédy byla uzavřena a kůň je na odchodu. Naléhavost akce byla podmíněna datem 31.
prosince, protože podle pravidel FEI, budou moci na OH 2012 startovat jenom koně, kteří byli
v jednotlivé zemi k tomuto datu registrováni.
Hesterovo jednání mělo v anglických drezurních
kruzích obrovský ohlas a nakonec se podařilo
dát potřebnou částku dohromady a koně pro
Británii zachránit. Za Brity tedy doufejme, že
UTHOPIA nebude novým TOTILASEM.

Pokračování ve
Frankfurtu
Jen čtyři dny po čtvrté kvalifikaci drezurního
Světového poháru v Londýně pokračoval seriál
pátým kolem ve Frankfurtu nad Mohanem. Zde
se zaskvěla 25letá dcera známého mezinárodního rozhodčího Valentina Truppa v sedle 10letého hnědáka EREMO DEL CASTEGNO (Rohdiamant). Předvedla velmi pěknou a technicky
náročnou sestavu a po právu zvítězila. Na dru-

Foto Karl-Heinz Frieler/FEI

Valentina Truppa - EREMO DEL CASTEGNO

V pátek 6. ledna bylo zveřejněno nové pořadí
světového skokového žebříčku Rolex. Na prvním místě střídá po sedmi měsících Kanaďana
Ericha Lamaze švédský reprezentant Rolf-Goran Bengtsson. Bengtsson, který letos oslaví
padesátku je první švédskou světovou jedničkou. Oznámení o jeho postupu na nejvyšší příčku přišlo právě včas, aby si jezdec dokonale vychutnal galavečer Švédské národní federace,
který se konal 7. ledna. Stříbrný olympijský medailista z Hong Kongu, mistr Evropy a dnes
i světová skoková jednička tak ve Stockholmu
sbíral všechna nejvyšší ocenění. Dále v pořadí
žebříčku Rolex figurují Eric Lamaze (CAN), McLain Ward (USA), Pius Schwizer (SUI) a Ludger
Beerbaum (GER).

Londýn je kompletní
Celkový přehled států, které se kvalifikovaly do týmových soutěží na OH do Londýna jsme
uvedli v závěrečném čísle roku 2011. Poslední volná pozice čekala na vítěze střetnutí zemí skupiny F (Afrika a Střední východ). To se konalo 30. prosince v katarském Doha a místo na OH
zde získal tým Saudské Arábie.
Uzavřela se tak skupina 15 zemí, které v Londýně svedou boj
o týmové medaile ve skocích.
Budou to: Austrálie, Belgie,
Brazílie, USA, Chile, Francie,
Velká Británie, Německo, Nizozemsko, Mexiko, Saudská Arábie, Švédsko, Švýcarsko, USA
a Ukrajina.
Soutěž jednotlivců doplní po
dvou zástupcích Argentiny, Kolumbie a Japonska. Jednoho
jezdce vyšle do Londýna Jordánsko, Egypt, Sýrie a Bermudy
a posledních pět míst čeká na
vítěze olympijské kvalifikace
skupiny A a B (severní a jižní západní Evropa) a C (střední a vý- Ve čtveřici, která pro Saudskou Arábii zajistila v Doha postup na
chodní Evropa). Olympijské OH jsou hned dva členové královské rodiny (zleva: Kamal Bažebříčky
budou
uzavřeny hamdan, HH Princ Faisal Al Shalan, HRH Princ Abdullah Al
Saud a Khaled Al Eid
1. března 2012.
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Vánoce v Mechelenu
JERICH PARZIVAL a jeho charizmatické jezdkyně
Adelinde Cornelissen. Z patnácti jezdců, kteří zde
předvedli svoji volnou sestavu, jich sedm bylo
z Belgie a celkem se zúčastnili jezdci ze sedmi národů. Někteří z nich si stěžovali na prostředí v aréně a za všechny to vyjádřil Patrik Kittel na následné tiskové konferenci. „Podvědomě vím, že atmosféra v Mechelenu je obtížná, ale znovu jsem na to
zapomněl. Pokaždé, když se
Foto Dirk Caremans
sem vrátím, je zde až neuvěřitelné množství šumu. Diváci sedí velmi blízko u obdélníku, ale
když je komentátor požádá, aby
byli zticha, tak oni jsou, což je
skvělé! Ale já si nestěžuji. Vím,
že my jezdci musíme být šťastní, když můžeme jezdit před tolika diváky."
Nicméně, největší favoritka
se ničím rozhodit nedala a její
14letý valach podal velmi sebevědomý výkon. Předvedl vznosnou pasáž, krásné piruety, nádherné traverzály a prostorné
přeskoky. Všechno zarámováno
do působivé hudby znamenalo
suverénní vítězství. Velmi dobrou sestavu předvedl také Patrik Kittel s hannoveránem WATERMILL SCANDIC H.B.C.
(Solos Carex). Jeho největší
předností je plynulý přechod
z pasáže do skvostné piaffy
a stále ve stejném rytmu znovu
do pasáže. To umí ze světové
špičky asi nejlépe. Na příští
start s WATERMILL SCANDIC
v únoru v Göteborgu avizuje
Patric nový olympijský KÜR,
takže se máme na co těšit.
Příští kolo drezurního SvětoV Mechelenu byla nepřekonatelná Holanďanka Adelinde Cornelis- vého poháru bude v sobotu
sen a JERICH PARZIVAL
21. ledna v Amsterdamu.
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Foto Dirk Caremans

Nepřekonatelný JERICH PARZIVAL

Těsně před koncem roku se více než sedm tisíc
diváků namačkalo do mechelenské Nekkerhal arény, aby mohli vidět šesté kolo drezurního Světového poháru. Nejvíce byli zvědavi na první halový
start dvojnásobného evropského šampióna a posledního finálového vítěze, impozantního ryzáka

Celkový výsledek: 1. Adelinde Cornelissen - JERICH PARZIVAL (NED) 85,325, 2.
Patrik Kittel - WATERMILL SCANDIC H.B.C.
(SWE) 80,050, 3. Nadine Capellmann - ELVIS
VA (GER) 76,950, 4. Hans Peter Minderhoud
- WITHNEY VAN HET GENTHOF (NED)
76,850, 5. Jeroen Devroe - APOLLO VAN
HET VIJVERSHOF (BEL) 75,300, 6. Helen
Langehanenberg - RESPONSIBLE OLD
(GER) 74,000, 7. Vicky Smits-Vanderhasselt DAIANIRA VAN DE HELLE (BEL) 73,925, 8.
Patrick van Meer - UZZO (NED) 73,175, 9.
Philippe Jorissen - LE BEAU (BEL) 72,350,
10. Simon Missiaen - VRADIN (BEL) 71,900.

Průběžné pořadí Reem Acra FEI
World Cup po šesti kolech:
1. Patrik Kittel (SWE) 65, 2. Hans Peter
Minderhoud (NED) 59, 3. Valentina Truppa
(ITA) 53; 4. Tinne Vilhelmson Silfven (SWE)
52, 5. Isabell Werth (GER) 43, 6. Helen Langehanenberg (GER) 42, 7. Richard Davison
(GBR) 38, 8. Jeroen Devroe (BEL) 34, 9. Monica Theodorescu (GER) 32, 10. Nadine Capellmann (GER) 29.

Somers nikoho nešetřil
Den před Silvestrem se v Mechelenu jezdila také kvalifikace skokového poháru. Parkur stavěl
i z našich CSIO dobře známý Lucien Somers.
Kurz se od pohledu zdál dost obtížný a vývoj soutěže tomu odpovídal. Na parkuru stálo několik
technických řad, hodně chyb bylo na trojskoku
oxer, stacionáta, oxer, vratké byly obě úzké branky a často padala stacionáta nad umělým bazénkem. První bezchybný byl až jednadvacátý startující, ale naštěstí se jich ze zbývajících čtrnácti našlo ještě sedm. Mezi zajímavými tvářemi, kterým
se to nepovedlo, byli například Christian Ahlmann,
Jos Lansink, Philippe Le Jeune, Pénélope Leprevost, Lukrécia Pilar Cordon nebo Ludo Philippaerts i oba jeho synové, 18letá dvojčata Nicola
a Olivier.

První bral vše
Rozeskakování zahájil domácí reprezentant
Gregory Wathelet s 9letým hřebcem COPIN VAN
DE BROY (Darco). Dobře věděl, že nemá na co
čekat a od startu jel naplno. Podařilo se mu i skvěle otočit a zbývající konkurenty postavil před neřešitelný problém.

Tradiční rolexky si z Mechelenu odvezl Belgičan Gregory Wathelet (COPIN VAN DE
BROY)
Nadějný německý jezdec Hans-Dieter Dreher
s 10letým MAGNUS ROMEO (Royal Feu) jel co
mohl, na dvou skocích měl i štěstí, ale v cíli mu
skoro vteřina přebývala. Mladý Španěl Manuel
Anon Suarez s hnědkou RACKEL CHAVANNAISE (Voltaire) udělal chybu a bylo po nadějích.
Snažil se i Denis Lynch s westfálským ABBERVAIL VH DINGESHOF (Arpeggio), ale k nerychlejším se jen přiblížil.
Zato exmistr Evropy Kevin Staut s obratnou
klisnou SILVANA*HDC letěl jak vítr a za vedoucím
časem zaostal o pouhých jedenáct setin vteřiny.
Holanďan Harrie Smolders s hnědkou slavného
rodu REGINA Z (Rex Z) měl smůlu hned na jedničce a potom ještě jednou. Sympatická Janika
Sprunger s 10letým UPTOWN BOY (Odermus R)
udělala chybu a pak si ještě spletla poslední skok
a byla diskvalifikována.
Posledním rozeskakujícím se byl domácí Rik
Hemeryck s hřebcem QUARCO DE KERAMBARS (Darco). Jel výborně a svým časem se
o jednu setinu vteřiny prodral na třetí příčku.
Jednatřicetiletý Gregory Wathelet startoval několik let za Ukrajinu, ale v roce 2008 se vrátil
k rodnému belgickému občanství. Po dvou letech,
v roce 2010, znovu reprezentoval Belgii v PN. Vítězství si velice užíval. „Mám jen jednoho koně na
této úrovni a tak jsem mu velice vděčný, protože je
úžasný a snaží se mi dělat pomyšlení." Za vítězství si odvezl nový Land Rover a k tomu dostal
ještě 13 tisíc EUR. Kevin Staut inkasoval 23 tisíce
a Rik Hemeryck 20 500 EUR. Příští kolo bude 22.
ledna v Lipsku.
Celkový výsledek: 1. Gregory Wathelet COPIN VAN DE BROY (BEL) 0/0 36.69, 2. Kevin Staut - SILVANA HDC (FRA) 0/0 36.80,
3. Rik Hemeryck - QUARCO DE KERAMBARS
(BEL) 0/0 37.45, 4. Hans-Dieter Dreher - MAGNUS ROMEO (GER) 0/0 37.46, 5. Denis Lynch
- ABBERVAIL VH DINGESHOF (IRL) 0/0
38.10, 6. Manuel Anon Suarez - RACKEL CHAVANNAISE (ESP) 0/4 38.92, 7. Harrie Smolders - REGINA Z (NED) 0/8 37.97, 8. Janika
Sprunger - UPTOWN BOY (SUI) 0/Elim.

Průběžné pořadí Světového
poháru po osmi kolech:

1. Rolf-Goran Bengtsson (SWE) 71, 2. Denis
Lynch (IRL) 54, 3. Kevin Staut (FRA) 53, 4. Steve Guerdat (SUI) 51, 5. Nick Skelton (GBR) 48,
6. Scott Brash (GBR) 43, 7. Patrice Deleveau
(FRA) 42, 8. Emilie Martinsen (DEN) 41, 9. Pius
Schwizer (SUI) 40, 10. Harrie Smolders (NED)
34, 11. Dermott Lennon (IRL) 30, 11. Ludger Beerbaum (GER) 30, 13. Meredith Michaels-Beerbaum (GER) 28, 14. Marco Kutscher (GER) 27,
15. Luciana Diniz (POR) 26, 15. Maikel van der
Vleuten (NED) 26.
V Mechelenu pokračoval i FEI World Cup Driving a další vítězství si na své konto připsal
Australan Boyd Exell. Kompletní výsledky nalezenete na: www.jumping-mechelen.com
Václav K. Dvořák
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Teorie i praxe s Cadre Noir
Ve Francouzském institutu v Praze 1 (Štěpánská 35), bude 31. ledna přednáška odborníků z Národní jezdecké školy ze Saumuru (NJŠ) na téma Kůň… od teorie k praxi! (Persival - simulátor koně v jezdectví a Stres koní při transportu). Tato výjimečná událost letošní zimy přivede před české
posluchače odborníky v současnosti z nejprestižnější jezdecké instituce světa, která vznikla na základech staleté historie vojenské elitní jednotky Cadre Noir (CN). Zeptal jsem se proto hlavní organizátorky celé akce Kateřiny Nevečeřalové na podrobnosti:
Paní Nevečeřalová, jak vznikl nápad na
uspořádání přednášky odborníků ze Saumuru?
Důvod je prostý, sama jezdím 30 let na koni a se svým koněm jsem byla rok v Paříži.
Tam jsem měla možnost se seznámit s jezdeckým prostředím ve Francii. Dále jsem zjistila, že Francouzský institut v Budapešti
uspořádal během předsednictví Francie
v EU dvě galapředstavení Cadre Noir. Napadlo mě tedy představit české jezdecké veřejnosti Národní jezdeckou školu nejprve formou přednášky. Pro zajímavost bych také ráda zmínila, že Cadre Noir uvedl v r. 1972 galapředstavení jako poctu anglické královně
Alžbětě II při její návštěvě Paříže. Toto představení pod vedením tehdejšího šéf jezdce
de Saint - André bylo natolik výjimečné, že
Ministerstvo pro mládež a sport vydalo dekret, na základě kterého byla založena Národní jezdecká škola.
Můžeme očekávat, že bude navázána
nějaká hlubší spolupráce mezi Francouzským institutem v Praze a Národní jezdeckou školu v Saumuru?
Rádi bychom přispěli ke spolupráci mezi
některou českou jezdeckou školou a Národní
jezdeckou školou tak, jak se to již podařilo po
představení Cadre Noir v Budapešti. Výměnná spolupráce již od této doby existuje s Pannonskou jezdeckou akademií v Kaposváru.
Zaslechl jsem něco o Vaší snaze zprostředkovat galapředstavení Cadre Noir
v Praze?
Ředitel Národní jezdecké školy pan Robert d#Artois, který se také osobně zúčastní pražské přednášky, by se rád přesvědčil,
zda je možné toto představní v Praze realizovat. Je nám samozřejmě jasné, že bez významné pomoci sponzorů a jiných partnerů,

Kateřina Nevečeřalová
je tato finančně i organizačně velmi nákladná akce nerealizovatelná.
Máte v plánu i nějaké další aktivity s hipologickou tématikou?
Rádi bychom a uvidíme jaké možnosti
nám budoucnost přinese. S lednovou přednáškou přímo souvisí pedagogicko-jezdecký
seminář Nadeje Bourbon, který organizují ve
spolupráci s Francouzským institutem manželé Prokešovi v Bohuslavicích.
Pochopitelně nejúžasnější by bylo, kdyby
se podařilo zorganizovat v ČR představení
Cadre Noir. Obávám se, že to však bude nad
ekonomické možnosti současného českého
show trhu. Možná by bylo snazší zprostředkovat představení Bartabase a jeho Jezdec-

kého divadla Zingaro. Tato jezdecká show
působí v Malých stájí ve Versailles a možná ji
někteří z čtenářů Jezdce při návštěvě Paříže
viděli. I toto představení svědčí o hipologické
úrovni současné Francie.
To jsou však zatím pouze ideje. Ale již
1. února bude u nás v galerii vernisáž výstavy firmy Hermes, kde fotograf Koto Bolofo
představí své dílo reprezentující unikátní produkci firmy a také krásu koňských „modelů".
Dvě fotografie tohoto umělce nabízíme i čtenářům Jezdce jako pozvánku k nám do Francouzského institutu.
Děkujeme za rozhovor a všem zájemcům
o přednášku zástupců Národní jezdecké
školy Saumur jenom připomínáme, aby si rezervovali místa na
katerina.neveceral@ifp.cz
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Opět na „Ples koňařů"
Po více jak čtvrt století se do pražského Radiopaláce vrací tzv. „Ples koňařů", který se dá
označovat za předchůdce dnešních galavečerů jezdeckého sportu. Historie těchto plesů
pořádaných tehdejším TURF Svazem socialistické mládeže se začala psát v druhé polovině sedmdesátých let minulého století v Lucerně. V roce 1978 se přesunuly do Ústředního kulturního domu železničářů na náměstí
Míru a posléze do již zmíněného Radiopaláce, kde se konaly až do poloviny osmdesátých
let. O obnovu této tradice se postaral vydavatel protálu Jezdci.cz Josef Malinovský:
Jak vás napadla myšlenka vrátit jezdecké plesy na toto místo?
Přiznám se, že o spojitosti s historií jsem se
dozvěděl až ve chvíli, kdy jsme uveřejnili zprávu, že zde připravujeme na sobotu 25. února
nový jezdecký ples pod názvem Jezdci v ga-

Josef Malinovský před vinohradským Radiopalácem

la. Byl jsem velmi překvapen množstvím reakcí a pozitivním ohlasem na skutečnost, že se
vracíme ke kořenům společenských večerů hipologické komunity v Praze. V době, kdy se
Ples koňařů v Radiopaláci konal, jsem však
tento kulturní dům navštěvoval, jakožto dítě
předškolního věku, pouze při vánočních besídkách.
Vrátím se však zpět k vaší otázce. Nápad se
zrodil velmi jednoduše. Předešlých sedm let
jsem měl tu čest většinu zimního období trávit
přípravami galavečerů na Žofíně a neuměl
jsem si téměř představit, že by tomu mohlo být
jinak. A jelikož již rok soukromě podnikám,
chtěl jsem využít předešlých zkušeností.
V pražské oblasti navíc, oproti jiným krajům,
chyběla podobná jezdecká akce, jejíž stěžejní
částí by byla volná taneční zábava.
Na vašem plesu se však nebude jen tančit?
Ano, chtěli jsme program přece jen něčím
zpestřit, a tak jsme vyhlásili anketu „Pořadatel
roku 2011 v jezdeckém sportu". Též jsme nabídli oblastnímu výboru ČJF Praha, že během
plesu budou moci být v případě zájmu předány výkonnostní odznaky ČJF dosažené v loňském roce. V obou případech ovšem půjde jen
o doprovodnou část mezi jednotlivými hudebními bloky. Jde nám především o to, aby se lidé přišli pobavit. I to byl důvod, proč jsme požádali o spolupráci komentátora Aleše Suchánka, který je skvělý bavič a improvizátor.
Prozraďte nám něco bližšího o zmíněné
anketě.
Do hlasování o Pořadatele roku 2011 v jezdeckém sportu se může zapojit široká jezdecká veřejnost. Ostatně, každý z jezdců má právo vyslovit názor, kam jezdí na závody nejraději. Od 5. do 30. ledna tak mohou všichni zasílat na e-mail: info@jezdci.cz své nominace
subjektu, který by se měl pyšnit oním prestižním titulem zvěčněným na originální trofej. Od
1. do 20. února pak uveřejníme tři nejúspěšnější pořadatele postupující do druhého kola
hlasování. Mezi nimi rozhodne o pořadí opět
jezdecká veřejnost formou e-mailového hlasování. Zástupci všech tří finalistů budou na ples
pozváni a převezmou si za svá umístění ceny.
Jak si mohou zájemci objednat vstupenky?
Předprodej probíhá od 5. ledna do 20. února 2012 a objednat si je mohou buď přes
e-mail: info@jezdci.cz, nebo telefonicky na

Galavečery v plném proudu
Celá řada jezdeckých
institucí připravuje své
společenské akce, během
nichž budou mnohdy vyhlašováni nejlepší jezdci
v daných oblastech.
Po vyhodnocení sezony
ve východočeské oblasti
ČJF, jež se uskutečnilo
v sobotu 7. ledna v Kladrubech nad Labem, proběhne 20. ledna již 58.
ročník jezdeckého plesu
pořádaného JK Opava
Kateřinky
na
zámku
v Hradci nad Moravicí.
O den později je v divadle a ostatních prostorách
Národního domu v Prostějově naplánován již XVII.
Galavečer turfu.
Jihočeská oblast bude
hodnotit jezdeckou sezonu 2011 v Českém Krumlově 4. února, stejně jako
západočeská
oblast
v Chrásti u Plzně.
Tento den se koná také
slavnostní vyhlášení nejlepších jezdců ve vytrvalosti. To začne od 14.00
hodin v Komorní Fidlovač-
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Inzerce

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
čísle: 606 382 315. Jednotná cena vstupenek
k sezení je v předprodeji 250 korun na osobu,
na místě pak návštěvníci zaplatí za vstup 300
Kč. Aktuální přehled stolů s označením volných míst lze najít na www.jezdci.cz. Při objednávce celého stolu pro 12 osob do 31. ledna lze navíc uplatnit slevu 10 %.
Ještě otázka na závěr - nebojíte se termínové kolize s galavečerem všestrannosti a spřežení v Humpolci?
Jsem rád, že se na tuto skutečnost ptáte.
Tento termínový střet nás mrzí, ale o organizaci plesu v Radiopaláci bylo rozhodnuto až
v závěru roku 2011, kdy jsme si již v podstatě
nemohli datum konání vybírat. Jsem však přesvědčen, že jezdecká společnost je v dnešní
době natolik rozšířena, aby bez problémů dokázala plně obsadit obě dvě akce. Pokud naše obnovená tradice bude pokračovat i v následujícím roce, jistě si v předstihu
termíny ohlídáme.
Děkujeme za rozhovor.
ce (Praha, Boleslavova 13) a na programu bude
mj. i divadelní představení „Nejlepší kamarádky".
Galavečer pony sportu se připravuje na sobotu
11. února od 17.30 hodin
v sokolovně v Pacově na
Pelhřimovsku a jeho organizačního zajištění se ujala
pro letošní rok Marcela Kamírová z Borové. Ve stejném
termínu se jezdci sejdou také na prvním ročníku východočeského reprezentačního
plesu v kulturním domě ZD
Dolany u Jaroměře.
Mezi nejstarší plesy
v České republice patří
ten v Kolíně. V sobotu
18. února se v Městském
společenském domě koná
již jeho XXXII. ročník.
Hned tři akce mají termín
konání 25. února - vedle
samostatně zmíněného koňařského plesu v pražském
Radiopaláci to jsou: galavečer všestrannosti a spřežení v Humpolci a jezdecký
ples severočeské oblasti
ČJF v Teplicích (Restaurace u Pramene).

Na závěr na Žofín
V sobotu 7. ledna proběhlo slavnostní vyhodnocení sezóny východočeské oblasti v Kladrubech
nad Labem

Závěr plesové jezdecké sezony bude patřit
10. března Koním na Žofíně v Praze

Vzdělávací zařízení Brno (MVDr. Eva Nesňalová, CSc.) ve spolupráci
s HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s. připravily vzdělávací kurz

cvičitel – instruktor – pro „všechny“
westernová i anglická „verze“.
Kromě sportovního jezdectví se v ČR rozvíjí rekreační a hobby jezdectví. Roste proto poptávka po odborně proškolené pracovní síle.
Současné vzdělávání v České jezdecké federaci – cvičitel jezdectví –
je zaměřeno ke sportovnímu jezdectví – přípravě jezdce pro závodní činnost, podmínkou je jezdecká licence ČJF. Praktická zkouška (drezura
„L“ a parkur) je však pro uchazeče, kteří se chtějí věnovat jen rekreačním jezdcům, obtížně splnitelná.
Na základě ohlasu po konání pilotního kurzu v roce 2010 v jezdeckém
areálu JK DERBY v Bohuňovicích bude vypsán v roce 2012 vzdělávací
kurz pro nezávodící jezdeckou veřejnost mající zájem o vzdělání a poté
spolupráci při přípravě jezdců ve výcviku v jízdě na koni v turistických jízdárnách, soukromých rančích a pod. Na základě zájmu je možné otevřít
i kurz pro příznivce westernového ježdění, zaměřený na tuto disciplinu na
turistických jízdárnách, soukromých rančích a pod .
Podmínkou účasti v kurzu je věk min. 18 let a základní teoretické a praktické znalosti v jezdectví – jezdecká licence ČJF není podmínkou.
Kurz je zajištěn odbornými lektory. Absolvování kurzu – 170 hodin (výuka teoretická a praktická) formou víkendového studia (so + ne) je ukončeno zkouškou před komisí. Zkouška se skládá z části teoretické (písemný test a ústní zkouška) a praktické – (pro anglický styl: drezura st.
Z a parkur do 80 cm – jako zkouška vedení a ovládání koně, pro westernový styl: předepsaná úloha reining), dále vedení výcvikové hodiny
a lonžování koně se začátečníkem.
Kurz je vhodný také pro osoby, které zajišťují přípravu a vedení koní
v hiporehabilitaci jako základní vzdělání pro navazující speciální kurz
v této oblasti.
Na základě Osvědčení o rekvalifikaci (vhodné též pro uplatnění uchazečů o zaměstnání,kteří jsou v evidenci Úřadu práce) lze požádat o vydání živnostenského listu (vázaná činnost). Kvalifikace nebude vyznačena v licenci ČJF.
Vzdělávací kurz bude vypsán v roce 2012:
na jaře (duben- červen) v JK DERBY v Bohuňovicích u Olomouce po šest víkendů.
Praktickou část vzdělávání lze absolvovat na vlastním koni, nebo
v omezeném počtu je možné zapůjčení koně. Kurzu je možné se účastnit v rámci REKVALIFIKACE ÚŘADU PRÁCE. Kontaktujte Váš Úřad
práce, rádi Vám poradí. Další informace a přihlášky :

enesnalova@draci.cz nebo tel. 604 176 856
Přihlášky je nezbytné poslat nejpozději do 15. února 2012.
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