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Informace pro předplatitele
Vážení čtenáři s dnešním číslem opakujeme informaci pro předplatitele. Pro ty z Vás, kteří s číslem 2/2005 obdrželi také složenku na předplatné, je složen-

ka signálem, že jsme doposud nezaregistrovali Vaši platbu (do 27. ledna). I ve druhém čísle roku 2005 proto opakujeme informaci o předplatném pro rok 2005.
Spolu s předplatným třináctého ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích sedmi letech, objednat i další Jezdeckou ročenku. Ročenka 2004 je sice

podobná svým předchůdkyním, ale v grafické úpravě je přeci jen poněkud jiná. Doufáme proto, že se vám bude líbit jako ty předchozí. Osmé pokračování foto-
grafických reportáží uplynulé sezóny přináší i tradiční rozhovor roku, který Ročence poskytnul, kdo jiný, než Jaroslav Hatla.

Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít, stejně jako v minulých letech, lacinější. Její samostatná cena je stále 230,-Kč + 20,- Kč poštov-
né. Předplatitelé ji obdrží opět za 130,- Kč + 20,- Kč poštovného.

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2005, včetně poštovného , zůstává i nadále nezměněno a bude i v příštím roce pro čtenáře v ČR
500,- Kč resp. 650,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských  zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2005 1090,- Kč a ke čtenářům v zámo-
ří bude putovat Jezdec za 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.

Stejně jako v minulých letech opakujeme, že čitelné vyplnění jména plátce na složence je velmi důležité pro identifikaci platby. Složenky plaťte jménem
odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C. 

Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800  ČS - Praha 9.
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.

Vážení čtenáři, mnohým z Vás se s dnešním číslem dostává do rukou i osmé pokračování Jezdecké ročenky, která mapuje dění v roce
2004. Omlouváme se za poněkud opožděné vydání, ale důležitých jezdeckých soutěží je již tolik, že je stále obtížnější Jezdeckou ročenku
sestavit. Zde bych chtěl poděkovat především všem obětavým fotografům, kteří doprovázeli české jezdce na mnohdy velmi vzdálená kol-
biště a své záběry Jezdecké ročence poskytli.

Když jsme před osmi lety s Jezdeckou ročenkou přišli, měla 43 stránek. Na tyto strany se vešly všechny důležité domácí i mezinárodní
soutěže, a většině z nich byly věnovány dvě strany. Ročenka 2004 má 87 stran a dvojstrana je věnována pouze šampionátu v Opavě, CSIO
v Poděbradech a naší účasti na Olympijských hrách. I tak se nám nepodařilo všechny mezinárodní závody do Ročenky zařadit. Na menší
národní soutěže je pak prostoru čím dál tím méně, za což se všem organizátorům omlouváme. Věříme, že před nadcházející sezónou bude
Jezdecká ročenka příjemným připomenutím toho všeho co se stalo a v roce 2004 toho bylo skutečně dost. Cyril Neumann

Equestrian Tsunami Fund
Již celý měsíc jsme každodenně šokováni

neskutečně se rozrůstajícím dopadem ničivé
vlny tsunami v Indickém oceánu. Statisíce obětí
i nedozírné materiální škody vyprovokovaly
nesčetné humanitární iniciativy na pomoc zasa-
ženým zemím. Tyto iniciativy se nevyhnuly ani
celosvětovému jezdeckému hnutí. Indonésie
a další postižené státy zaznamenaly v posled-
ních letech obrovský rozmach a ani ony nestojí
stranou soutěžních aktivit té nejvyšší úrovně.
FEI proto v počátku ledna provedla průzkum,
jak byla postižena jezdecká centra v tsunami
zasažených oblastech. Ukázalo se, že na stra-
ně jezdců a koní stálo štěstí a žádné z důleži-
tých středisek nebylo přímo v záplavové oblasti:

Indonésie - jezdecká centra jsou daleko od
pobřeží a naštěstí není žádné na nejvíce posti-
žené Sumatře. Plánované závody v Jakartě se
uskuteční v plánovaném rozsahu, stejně jako
soutěže Světového poháru v červnu 2005.

Indie - ani zde nebyl nikdo z jezdců ani funk-
cionářů jezdeckého sportu zraněn, ale vzhle-
dem k rozsahu škod jsou všichni součástí celo-
národního hnutí na obnovu země.

Thajsko - právě v době ničivé vlny se konalo
v Thajsku finále Thajlandských národních her.
Účastníci byli šokováni rozsahem škod a obětí,
které umocnily zážitky mezinárodních jezdec-
kých rozhodčích manželů Pearsonových, kteří
trávili Vánoce na ostrově Phuket. Naštěstí
vyvázli z pohromy živí, i když přišli o všechny
věci. Thajsko se však nechce vzdát dalšího
běhu normálního života a tak bylo oznámeno,
že Thajský národní šampionát bude normálně
probíhat ve svém lednovém termínu.

Největším organizátorem světové jezdecké
soutěže v oblasti jsou pořadatelé v Kuala Lum-
pur v Malajsii. Jejich CSI***** patří mezi světově
proslulé podniky, který obesílají národní federa-
ce svými nejlepšími jezdci. Je proto příznačné,
že právě z tohoto centra vzešla zásadní iniciati-
va s názvem Jezdecký světový tsunami fond.

Organizátoři apelují na všechny jezdce světa,
kteří jsou příslušníky elitní skupiny světových
obyvatel, aby se zásadním způsobem podíleli
na pomoci postiženým zemím.

Celou aktivitu zaštítila svoji osobou prezi-
dentka FEI HRH princezna Doňa Pilar de Bor-

bon a organizátoři vyzývají všechny příslušníky
jezdeckého světového hnutí, aby přispěli do
Jezdeckého světového tsunami fondu. I když
prostředky získané prostřednictvím tohoto fondu
nejsou přímo určeny jezdeckému hnutí, fond
bude sledovat přesné a adresné využití pro-
středků. Organizátoři apelují na celosvětovou
veřejnost, aby s postupujícím časem nezmizela
solidarita s postiženými zeměmi, protože stále
ještě zbývá mnoho práce. Jezdecké organizace
celého světa mohou svým přístupem prokázat,
že si uvědomují své význačné postavení ve svě-
tové společnosti. Veškeré podrobnosti o tom jak
lze přispět na Jezdecký světový tsunami fond
naleznou zástupci hipologických organizací, ale
i jednotlivci na 

www.equestrian-tsunami-fund.org
Výzvu podepsal hlavní organizátor CSI

v Kuala Lumpur Peter Imran Winton.
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Ještě můžete volit Koně a Jezdce roku
Již několik týdnů je v mnoha českých

stájích velice častým tématem diskusí
volba jezdce a koně roku 2004 ve skocích
a drezuře. Poprvé v historii totiž rozhoduje
o majitelích těchto titulů hlasování celé jez-
decké veřejnosti prostřednictvím krátkých
textových zpráv (SMS). Oslovili jsme proto
zástupce hlavního organizátora večera
J. Malinovského z redakce časopisu Jez-
dectví a požádali o další informace.

„Přesně v polovině hlasovacího období
se počet doručených a správně vyplněných
SMS zastavil na čísle 2021. Poslat svůj
hlas můžou všichni zájemci o hlasování
ještě do 10. února. Stačí napsat zprávu ve
tvaru PE mezera kategorie číslo jezdce
mezera kategorie číslo koně atd. (např.:
PE A1 B2 C3 D4) a odeslat ji na číslo
900 15 08. Cena jedné SMS je 8 korun
včetně DPH. Každá stá doručená SMS
vyhrává od redakce Jezdectví některou ze
zajímavých cen, včetně vstupenek na gala-
večer. Výherci budou kontaktováni po
skončení hlasování - v první řadě samo-
zřejmě výherci vstupenek.

Jména výherců jako první uslyší
návštěvníci galavečera jezdeckého sportu,
který se uskuteční v pátek 4. března od 18
hodin v paláci Žofín na pražském Slovan-
ském ostrově.

Vstupenky v cenových relacích od 450,-
do 690,- korun si můžete již nyní objedná-
vat v redakci časopisu Jezdectví, Křižíko-
va 35, Praha 8, 186 00, popř. na e-mailu:
galavecer@jezdectvi.cz nebo na telefonu
– faxu 221 863 301. Vyzvednout si je
možné osobně nebo vám budou zaslány
na dobírku.

Podrobné informace k objednávkám
včetně plánku uspořádání stolů budou zve-
řejněny na internetové adrese: www.jez-
dectvi.cz. V ceně vstupenky je zahrnuta
slavnostní večeře.

Oproti loňskému roku bude vyhlašova-
ných kategorií o něco méně. Zůstane však
rozdělení do tří tématických bloků. Jako
první budou vyhlášeni nejlepší jezdci
v Poháru Jezdectví. Jelikož byl průběžný
stav tohoto žebříčku zveřejněn naposledy
v polovině loňského roku, bude i tato kate-
gorie pro diváky překvapením. Úvodní část
předávacího ceremoniálu bude zakončena
předáním ceny za „Počin roku“.

Další dva bloky budou již patřit veřejné
anketě. Pro ceny si postupně přijdou maji-
telé třetích a druhých umístěných koní ve
skocích i drezuře. Poté se program na
chvíli přesune před palác Žofín, kde si
osobně převezmou ceny pro vítěze „čtyř-
nohé hvězdy“. Diváci v sále budou mít

možnost buďto veškeré dění sledovat na
velkoplošné projekci nebo se jít na dekoro-
vání osobně podívat do venkovních prostor
Slovanského ostrova.

V závěrečném bloku budou vyhlášeni
nejúspěšnější jezdci a úplně nakonec také
absolutní vítěz, tedy kůň či jezdec s celko-
vě nejvyšším počtem zaslaných hlasů. Jed-
notlivé části budou odděleny opět videopro-
jekcemi. Pouze jedna však bude sestřihem
z českých kolbišť. Další dvě byly natočeny
speciálně pro galavečer na Žofíně a jezdci
zde budou moci ukázat nejen svůj smysl
pro humor, ale také herecké schopnosti.

Po ukončení oficiální části bude program
pokračovat volnou taneční zábavou. Kdo
viděl průběh prvního ročníku žofínského
galavečera, jistě dá zapravdu, že pod režij-
ní taktovkou dvojice Dostálek - Jandourek
půjde o jedinečnou podívanou.“

Pro ty z vás, kteří by ještě chtěli ovlivnit
pořadí ankety o Koně a Jezdce roku 2004
znovu uvádíme pod jakými kombinacemi
písmenek a čísel se skrývají jezdci a koně
nominovaní skokovou komisí ČJF:

Kategorie A - skokoví jezdci
A1 - Petr Doležal 
A2 - Aleš Opatrný
A3 - Kamil Papoušek
A4 - Jiří Skřivan
A5 - Martin Šoupal
A6 - Zuzana Zelinková

Kategorie B - skokoví koně
B1 - Andolph Wepol (jezdec Jiří Skřivan)
B2 - Color of Love (jezdec Aleš Opatrný)
B3 - Crazy Love (jezdec Aleš Opatrný)
B4 - Granna Argentina (jezdec M. Šoupal)
B5 - La Manche T (jezdkyně Z. Zelinková)
B6 - Pompös (jezdec Petr Doležal)

Kategorie C - drezurní jezdci
C1 - Šárka Charvátová - Florianová
(Celbant)
C2 - Štěpánka Koblížková (Blacoro-K MaK)
C3 - Alexandr Onoprienko (Arcon)
C4 - Fabrizio Sigismondi (Perebor, Dancer)

Kategorie D - drezurní koně
D1 - Arcon - (jezdci Alexandr Onoprienko,
Adéla Baxová)
D2 - Blacoro-K MaK - (jezdkyně Štěpánka
Koblížková)
D3 - Celbant - (jezdkyně Šárka Charváto-
vá-Florianová)
D4 - Dancer - (jezdec Fabrizio Sigismondi)
D5 - Perebor - (jezdci Fabrizio Sigismondi,
Magda Škardová)

Nominovanými v kategori i C a D jsou
i F. Sigismondi a DANCER

Poslední ze čtveřice
O dvou německých účastnících dopingo-

vé olympijské aféry GOLDFEVER (L. Beer-
baum) a RINGWOOD COCKATOO (B.
Hoy) jsme již na stránkách Jezdce informo-
vali. Třetím již známým jménem dopingově
pozitivních je jméno olympijského vítěze
WATERFORD CRYSTAL (C. O’Connor)
z Irska. Nyní bylo oficiálně oznámeno
i jméno čtvrtého koně. Je jím plnokrevný
militarista FOXY, který s jezdcem H. Ried-
lem startoval za Rakousko. V týmové sou-
těži skončil s rakouským družstvem na 13.
místě, mezi jednotlivci pak 58.

Oba jezdci a jejich národní federace
momentálně studují vznesená obvinění
a v průběhu ledna měli vznést své obhajo-
by a vysvětlení, ke kterým se pak vyjádří
Judicial Committee. Ten by také měl roz-
hodnout o dalších sankcích.

TINKA’S BOY marodí
Jeden z nejprestižnějších konkúrů světa,

který se koná vždy na konci prosince ve
španělském La Coruňa byl svědkem váž-
ného zranění jednoho z nejlepších koní
současnosti TINKA’S BOY M. Fuchse ze
Švýcarska. Na 70 jezdců a 150 koní se
zúčastnilo závodů bohatě dotovaných špa-
nělskou telekomunikační firmou Telefonika
(330 000,- Euro). Při prvním kole hlavní
soutěže Grand Premio Telefonica se po
čtyřech skocích v rozeskakování v obratu
vážně zranil kůň TINKA ’S BOY, který
s M. Fuchsem vítězil v posledních letech
v těch nejdůležitějších závodech světa, jako
např. při CHIO Aachen roku 2004. Násled-
ně bylo oznámeno, že pro fenomenálního
TINKA’S BOY znamená tato příhoda dlou-
hodobou přestávku. Z vítězství za 60 000,-
Euro se ve Španělsku radoval W. Schröder
na EUROCOMERCE MONTREAL. Podrob-
nosti na www.csicasasnovas.com

Plesová sezona
● V pátek 28. ledna se konal v tradičním

prostředí zámku v Hradci nad Moravicí ples
v české jezdecké společnosti s nejdelší tradi-
cí. Pořádal jej JK Opava Kateřinky a byl to již
51. ročník. Ples navštívilo téměř 300 hostů.

● Dne 12. února se koná v Klatovech již
11. jezdecký a veterinární ples. Ples se
koná ve všech prostorách kulturního domu
Družba od 20.00 hodin, o dobrou zábavu
se bude starat pět kapel. Zájemci o zakou-
pení vstupenek se mohou obrátit na Bio-
prodejnu na Husově náměstí v Klatovech,
která zajišťuje předprodej v plném rozsahu
(tel. 376 310 228). Za pořadatele srdečně
zve Stanislav Smítka.

● Stáj Luka Václav, Stáj Mareček a Stáj
Václav Kolín pořádají tradiční jezdecký
ples. Bude se konat 19. února ve společen-
ském domě na Karlově náměstí v Kolíně.
Součástí plesu bude i vyhodnocení nejlep-
ších jezdců středočeské oblasti. Zahájení
ve 20.00 hodin. Informace a vstupenky na
tel.: 724 191 847, 321 723 471 (M. Prokůp-
ková). Kompletní pozvánka i na interneto-
vých stránkách www.sweb.cz/staj.vaclav

FEI v Londýně
Na 6.-10. dubna je plánováno Generální

zasedání FEI. Tentokrát jej organizuje brit-
ská jezdecká federace a uskuteční se
v Grande City Hotel v Londýně. Účast při-
slíbilo na 300 delegátů ze 133 národních
federací. Plánováno je 25 mítinků mezi
regionálně příslušnými federacemi. ČR
bude tentokrát zastoupena přímo a v Lon-
dýně bude jednat prezident ČJF
Jar. Pecháček a gen. sekretářka ČJF
A. Pellarová.

ME proti drogám
Pořadatelem ME ve skocích v roce 2005

bude San Patrignano. V tomto místě je od
roku 1997 pravidelně pořádáno prestižní
CSI. Italské město proslulo především jako
nejvýznamnější centrum pro léčení drogo-
vě závislých. Evropský šampionát, který je
zde plánován na 21.-24. července bude
pochopitelně zaměřen i tímto směrem.

Podrobnosti na www.sanpatrignano.org
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Západoevropská liga Světového poháru
pokračovala ve dnech 20.-23. ledna soutě-
žemi v Lipsku. Ty jsou tradičně pořádány
společně s veletrhem Partner Pferd a jako
nejbližší soutěž Světového poháru se stá-
vají příležitostí k osobní návštěvě i pro
mnohé diváky z Čech.

Západoevropská liga se nalézá již ve
druhé polovině svých kvalifikací a tak začí-
ná být o kvalifikační body značný zájem
a proto v Lipsku nechyběl nikdo důležitý
snad s výjimkou R. Pessoa.

Jezdci patřící do elitní skupiny zahájili
v pátek kvalifikací pro Velkou cenu, která byla
započítávána do SP. K soutěži do 150 cm na
čas nastoupilo 47 dvojic. Pořadatelé měli ten-

V Lipsku soutěžila o Světový pohár
i čtyřspřeží a pochopitelně nechyběl mistr
světa z Kecskemétu a současný několika-
násobný držitel halového Světového pohá-
ru M. Freund. Ten nenechal o své světové
hegemonii mezi čtyřspřežími nikoho na
pochybách a s převahou zvítězil ve všech
závodech. V závěrečném finále mu soupe-
ře dělal pouze mistr světa z roku 1998
Švýcar Werner Ulrich, který se k M. Freun-
dovi přiblížil v průměru na jedno kolo na 6
vteřin. Třetí B. Exell z Austrálie již zaostá-
val o více než 21 vteřin na jednu jízdu.
V každém případě se stále více ukazuje,
že zařazením Světového halového poháru
čtyřspřeží udělala spřežení senzační krok

Werner Ulrich Michael Freund

Lipsko pro Nicka

tokrát skutečně štěstí a shodou náhod rozho-
dovali o pořadí důležitých závodů až poslední
jezdci. Tentokrát to byl P. Wylde na PINOC-
CHIO z USA. Ten nastoupil jako úplně
poslední a senzačně rychlou jízdou, s troškou
štěstí bezchybnou, nechal za sebou druhého
Švéda R-G. Bengtssona na MAC KINLEY
o více než 3 vteřiny. Třetí skončila J. Kürten
na QUIBELL z Irska.

a strhující průběhy rozjížděk čtyřspřeží,
bravurně podporované samotnými jezdci,
zcela uchvátí široké publikum.

V neděli 23. ledna vyvrcholil konkúr
v Lipsku Velkou cenou Lipska. Tu sponzo-
roval pivovar Wernesgrüner (shodou okol-
ností s pivní etiketou nápadně se podobají-
cí plzeňskému Prazdroji) a pro soutěžící
bylo připraveno 85 250 Euro (pro vítěze

21 250 Euro). Na startu se seřadilo 38 dvo-
jic. Parkur byl na pohárovém stupni obtíž-
nosti a i tak se sedmičce jezdců podařilo
absolvovat bez chyby. Ke zklamání diváků
v ní však nebyli ani F. Sloothaak (SUN-
DANCE K) ani M. Ehning (GITANIA) či
M. Michaels-Beerbaum (SHUTTERFLY),
kteří dokončili s jednou chybou.

V napínavém rozeskakování nejprve
překvapil zahajující Alois Pollmann -
Schweckhorst na CANDY bezchybnou
a velmi rychlou jízdou. Když se následné
čtveřici nepodařilo jeho výkon překonat, již
to vypadalo, že se zrodí překvapivý vítěz.
Nastoupil všal L. Nieberg na LUCIE (SRN)
a překonal svého krajana o 0,44 vteřiny.
Nakonec se však další německý triumf
nekonal a všem vzal vítr z plachet senzační
ARKO III N. Skeltona z Velké Británie,
který jako závěrečný startující byl ještě
o další 0,27 vteřiny lepší než L. Nieberg.

Podrobnosti o závodech v Lipsku nalez-
nete na www.partner-pferd.de

Západoevropská liga měla tak za sebou
v té chvíli sedm evropských kol a dvě
zámořská. O víkendu 27.-30. ledna se sou-
těžilo v Amsterodamu, ale tyto výsledky
ještě nebyly v době uzávěrky Jezdce k dis-
pozici. Po Lipsku tak byl stále ještě na čele
ligy Holanďan W. Schröder (46 bodů) před
T. Hassmannem (SRN) a N. Skeltonem
(GB) se 44 body. Mezi kvalifikované mají
zatím stále překvapivě daleko L. Beerbaum
(13 bodů - 34. místo) a F. Sloothaak
(14 bodů - 33. místo). L. Beerbauma určitě
zdržela dopingová aféra z olympijských her
a i v Lipsku to byla nejčastěji skloňovaná
otázka. F. Sloothaak se díky SUNDAN-
CE K opět vrací mezi elitu, ale případný
postup do Las Vegas mu dá ještě práci.

Jezdce západní Evropy čeká po Amste-
rodamu ještě pět kol. I přes původně ohlá-
šené zrušení je opět zařazen Pohár ve
španělském Vigu (10.-13. února), jehož
pořadatelé dodatečně zvládli všechny pro-
blémy a závody se přeci jen uskuteční.
Před tím však bude možné body získat
ještě v Bordeaux (4.-6. února) a po Vigu
ještě v Paris - Bercy (10.-12. března),
s ’Hertogenbosch (17.-20. března)
a v Göteborgu (24.-28. března). Finále SP
jak ve skokových tak drezúrních soutěžích
se koná opět v Thomas and Mack Center
hale v Las Vegas 20.-24. dubna.

Podrobnosti o finále v Las Vegas
naleznate na internetové adrese
www.worldcuplasvegas.com

N. Skelton (ARCO III) se po úrazu, který jej na dlouhou dobu připoutal na pojízdné křeslo, vrátil mezi elitu
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...
... na pražského jezdce Břetislava

Studničku, od jehož úmrtí uplyne
17. února již 20 let

... jezdci, trenérovi a bývalému reprezen-
tantovi ve skocích Václavu Procházkovi
z Baníku Ostrava, který 12. ledna oslavil
60. narozeniny

... vedoucímu chovu koní Zemského
hřebčince v Písku Blahoslavu Políčkovi,
který oslavil 20. ledna šedesáté narozeni-
ny.

... významnému chovateli koní Leopol-
du Jelínkovi z Kývalky u Rosic, jehož
šedesátiny připadly na 28. ledna.

Vtěchto dnech vrcholí hlasování
o Koně a Jezdce roku 2004. Jak bylo
uvedeno v článku přibližující podrob-

nosti o letošním galavečeru skokového
a drezúrního sportu, počet hlasujících již
překročil dva tisíce. Jezdecká veřejnost tak
poprvé získá zkušenost „referenda“. Hlaso-
vání přístupné všem pomocí SMS zpráv je
moderní a populární anketní způsob. Už se
těším na výsledky a těším se i na samotný
večer.

Kde je
PINOT GRIGIO?
Protože však mám čerstvě za sebou

tvorbu Jezdecké ročenky a tudíž i inventuru
loňských výsledků, chybí mi mezi adepty
vybranými skokovou komisí pro hlasování
o Koně a Jezdce roku jedna dvojice. Tou
dvojicí je PINOT GRIGIO a Z. Žíla. Oba
dva, ale i Z. Žíla jako jezdec, mají za sebou
velmi dobrou sezónu a minimálně třikrát se
o ně opírala i česká reprezentace na té nej-
vyšší úrovni. I když je tedy již rozhodnuto
a za rok 2004 nezískají zástupci z Havířova
žádné anketní hlasy, alespoň na těchto
řádkách připomínám, že by si je zasloužili.

A ještě jedna věc mi poněkud na novém
anketním způsobu překáží. Platné jsou
pouze hlasy, které v SMS zprávě zvolí
svého nejlepšího ve všech čtyřech katego-
riích. I když by bylo jistě krásné, aby každý
příznivec jezdeckého sportu sledoval pečli-
vě všechny discipliny, zkušenosti to nepo-
tvrzují. Skokový sport drtivě vede na celém
světě a bohužel jen menší část jeho
fanoušků sleduje pečlivě i dění v jiné dis-
ciplině. Obávám se, že čeští jezdci nejsou
výjimkou. Protože však všichni ti, kteří se
chtěli zapojit do ankety o skokového Koně
a Jezdce roku byli přinuceni vybrat i nejlep-
ší dva v drezúře, myslím si, že tato volba,
jakkoliv anketní, bude až příliš schématic-
ká. Možná by bylo v technických možnos-
tech pro příští roky obě ankety rozdělit
a tím získat vedle samotného výsledku
i zprávu o počtu příznivců jednotlivých dis-
ciplin. Cyril Neumann

Drezura na ostrově
Po dobrých zkušenostech s mezinárod-

ním drezurním rozhodčím Petrem Hollerem
ze SRN uspořádala ČJF v lednu letošního
roku třídenní tréninkový kurz pro drezurní
jezdce v areálu In-Expo Group s.r.o.
v Praze na Císařském ostrově.

P. Holler rozhodoval v loňském roce na
ME drezurních juniorů v dánském Aarhus.
Naší drezurní veřejnosti je znám i ze soutě-
ží FEI Chalenge roku 2003 a 2004 a i on
proto některé z jezdců znal.

Během prvního dne vystihl slabiny dvojic
a v dalších dnech pracoval na sedech
a pomůckách jezdců, zdokonalování chodů
koní a probíral i jednotlivé lekce.

V tomto roce jsme využili zkušeností
pana Hollera také pro školení rozhodčích
specializovaných pro drezurní soutěže.
Školení bylo zaměřeno na hodnocení FEI
úloh pro pěti a šestileté koně u nás novým
způsobem - pěti známkami. Hodnotí se
samostatně klus, krok, cval, poslušnost
a celkový dojem, což dává rozhodčím mož-
nost více se zaměřit na kvalitu chodů, ryt-
mus, pružnost, aktivitu, ochotu a schopnost
shromáždit se. Ve známce za celkový
dojem se hodnotí vhodnost koně pro drezu-
ru a stupeň výcviku podle tréninkové škály.

Po teoretické části s pomocí videa roz-
hodčí posuzovali předvedení úlohy pro
pětileté koně v provedení jednoho z účast-
níků kurzu. V závěrečné diskuzi porovná-
vali rozhodčí své názory s hodnocením
pana Hollera.

Překládáním byl pověřen Petr Louda.
Pan Holler slíbil také další spolupráci. Bude
se pravděpodobně jednat o kurz s větší
finanční účastí jezdců a na jeden den je
opět plánován seminář pro rozhodčí.

Další školení pro rozhodčí a národní roz-
hodčí plánuje ČJF, na základě požadavků
z oblastí, na letošní jaro a lektorem školení
bude Angela Henriksen. H. Žižková

Zahájení v Kreuthu
Výhody Evropské unie, které sebou při-

nesly i volný pohyb koní po členských stá-
tech, začínají být znát i v českém jezdectví.
Halové závody v bavorském Kreuthu, které
budou probíhají v týdnu od 31. ledna do 6.
února jsou příležitostí pro sportovní zaháje-
ní sezóny 2005 celé plejády českých jezd-
ců. Do Německa závodit odjeli: P. Doležal
(LAMORE, STAKKATA, CHARLOTTE),
F. Doležal (ROCKINA), V. Macánová
(POMPÖS, L ’AMIE, LISETTE, PRIN-
CESS), M. Šveňková (QUINCY JONES),
O. Pospíšil (HONTO, SHARON), A. Opatr-
ný (CRAZY LOVE, GRAND, FAMOUS,
NAREW SON, COME BACK, DANCE AND
JUMP a 7l. CANDILO po Cassini s 6l. rus-
kým ABAS), A. Machová (LORENTINA,
ALCASIS), M. Ohnheiser (DOROSSAN Oil
Team, SACRAMENTO Oil Team, ERIK Oil
Team), P. Klár (ATOM, PROPILOT,
AMOR) a M. Klár (WENDY, NOLI TANGE-
RI). Celkem se celého 14 denního mítinku
zúčastní přes 500 koní a kdo by měl zájem
o podrobnosti může navštívit internetovou
stránku www.grabmayer.de kde nalezne-
te startovní listiny i výsledky.

Paul Darragh zemřel
Smutná zpráva dorazila z Irska kde ve

věku 51 let náhle na srdeční infarkt zemřel
bývalý reprezentant Irska a pozdější
úspěšný terén P. Darragh.

V sobotu 22. ledna náhle zemřel ve
věku šedesáti let pražský jezdec
Michal Kulič. Poslední rozloučení se
zesnulým proběhne bez účasti veřej-
nosti.

Seznam hřebců
V únoru vydává ASCHK ČR ve spolupráci

s NH Kladruby n. Labem s.p. - Ústřední evi-
dencí chovu koní ve Slatiňanech SEZNAM
hřebců s oprávněním k plemenitbě v r. 2005.
Objednávky je možné zasílat na adresu:
ASCHK ČR, U hřebčince 479, 397 01 Písek,
příp. e-mail: www.info@aschk.cz, nebo
tel.: 382 210 644.
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- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

O medailích
roku 2004

Na počátku ledna zasedala dis-
ciplinární komise ČJF, která rozho-
dovala o stížnosti na nesplnění kva-
lif ikačních podmínek jezdkyní
J. Perníčkovou a koně VIDAR pro
MČR dětí na pony roku 2004. Při-
pomeňme jen, že tato jezdkyně zís-
kala na šampionátu s koněm
VIDAR stříbrnou medaili.

DiK se zákonnými zástupci jezd-
kyně projednala věc nesplnění kva-
lifikačních kriterií dvojice a zaujala
ve věci následující stanovisko:

Ve věci posouzení splnění kvalifi-
kačních předpokladů pro start dvoji-
ce J. Perníčková - VIDAR na MČR
pony 2004 vycházela DiK z Všeo-
becných PJS, Pravidel pro soutěže
pony a Sportovně technických pod-
mínek MČR 2004. Sportovně tech-
nické podmínky MČR 2004 ve svých
ustanoveních o kvalifikačních pod-
mínkách účasti koní a jezdců na
MČR mj. stanoví: „.Minimálně jeden
z těchto kvalifikačních parkurů musí
být obtížnosti 3. kola mistrovské sou-
těže.“. Po posouzení veškerých pod-
kladů došla DiK k závěru, že dvojice
J. Perníčková s koněm VIDAR splni-
la kvalifikační podmínky pro účast na
MČR pony 2004 svými výsledky, kte-
rých dosáhla v průběhu konání CSI-
P Borków v Polsku, konaného ve
dnech 1. - 3. května 2004.

Ke svému závěru DiK dále uvádí:
Pravidla pro soutěže pony ve své
příloze „F“ definují „Technické pod-
mínky stavby parkuru národních
skokových soutěží pro pony“, při-
čemž ve sportovně technických
podmínkách MČR 2004 je mj. sta-
noveno, že do kvalifikace se započí-
távají i výsledky dosažené v soutě-
žích stejného stupně obtížnosti
v zahraničí. Je však třeba vycházet
ze skutečnosti, že stupně obtížnosti
parkuru stanovené zahraničními jez-
deckými federacemi zpravidla plně
nekorespondují českým národním
pravidlům. Z tohoto důvodu je třeba
ustanovení sportovně technických
podmínek aplikovat přiměřeně.

Jezdkyně J. Perníčková v průbě-
hu CSI-P Borków absolvovala
s koněm VIDAR parkur 120/125 cm
bez trestných bodů (absolvování
dvou fází je stále kvalifikováno jako
absolvování jednoho parkuru), při-
čemž první fáze výškově odpovída-
la stupni TPB dle našich národních
pravidel. Dvojice překonala obě
fáze bezchybně a absolvovala tak
parkur, který měl 13 překážek a 14
skoků a jehož výška odpovídala
stupni TPB českých národních sko-
kových pravidel pro pony. Je prav-
dou, že do kvalifikace se zpravidla
započítávají výsledky toliko z „kla-
sických“ parkurových soutěží s „kla-
sickým“ rozeskakováním. Je však
třeba poukázat na skutečnost, že
v obsahu Všeobecných PJS, Pravi-
del pro soutěže pony a Sportovně
technických podmínek MČR neexis-
tuje výslovné ustanovení o tom, že
do kvalifikace MČR se započítávají
toliko „klasické“ parkurové soutěže.

Z výše zmíněných důvodů roz-
hodla DiK tak, jak je shora uvedeno.

Inzerce
●●   Stříhání koní, přijedu kamkoliv, mám praxi. Tel.: 776 128 650
●●   Prodám mladé koně 3-5 let po holštýnském hřebci Aldanovi

a A1/1 hřebci Buenos pro sport-z matek prověřených ve
sportu na úrovni S,ST. Obsednutí,přiježdění-mladší koně
základní výcvik, klisny po zkouškách, starší již první zkuše-
nosti ze závodů.Tel.604 232834.

●●   Prodám hřebce - šiml, 05/04 po Silvio II, z m: po Quoniam II-
69 dále je Belendek. Skokové předpoklady a výrazné chody.
Tel.: 723 469 713.

IN-EXPO GROUP s.r.o.
Přijme pro Jezdecký areál
Císařský ostrov do hlavní-
ho pracovního poměru :
●● 1 ošetřovatele (ku) koní
●● 1 cvičitele (ku) koní

s licencí

kontakt: 
IN-EXPO-GROUP s.r.o.
Zlatnická 6, 111 21 Praha 1
tel.: 221877254
e-mail: info@in-expo-group.cz

Liga střední
Moravy

Na jaře roku 1999 se v JK Haná
při SCHPMT zrodila myšlenka
vyhodnocovat výsledky vybraných
jezdeckých soutěží středomorav-
ského regionu pod názvem Středo-
moravská jezdecká ligy. Postupně
byly vybudovány bodovací tabulky
pro skoky i drezuru. V prvních roč-
nících nebylo vyhodnocování dre-
zurní části pro malý zájem možné
a jezdeckou ligu měli pouze skoka-
né. V roce 2004 však začal zájem

narůstat i v drezúře a tak za uply-
nulý rok byla vyhodnocena i drezú-
ra. Ta měla jednu společnou kate-
gorii, skoky byly hodnoceny v kate-
goriích děti, junioři, mladá jezdci,
ženy a muži. Slavnostní předávání
cen nejlepším jezdcům ligy se
konalo 20. listopadu 2004 v Hulíně.

V roce 2004 v 5. ročníku Středo-
moravské jezdecké ligy zvítězili tito
jezdci: drezura - I. Zichová - POLA-
NA (Helios Mostkovice), skoky -
děti S. Krejčířová - AMÁLIE (Sokol
Troubky), junioři Jan Malý -
MONTE 5 (Montana Pravčice), ml.
jezdci Jiří Malý - HVĚZDA 4 (Mon-
tana Přáslavice), ženy M. Suráková
- CARRY (Haná Kroměříž), muži Z.
Jarka - DAK (Haná Kroměříž).

V roce 2005 se Středomoravské
jezdecké ligy již zúčastní 25 subjek-
tů a první závody ligy se uskuteční
30. dubna ve Lhotce u Hranic.

Veterina v minimu
Po loňské úspěšné premiéře

proběhne i letos v Herouticích prak-
ticky seminář Veterinární minimum
pod vedením MVDr. Dominiky Šve-
hlové. Termín je víkend 5.-6.února.

Kromě teoretické i praktické výuky
je pro účastníky zajištěna také rela-
xační návštěva aquaparku. Ubyto-
vání a stravování samozřejmě
přímo na farmě Heroutice. Náplní
bude základní veterinární problema-
tika,kterou by měl znát každý maji-
tel koně, aktivní jezdec či ošetřova-
tel. Témata jsou rovněž shodná
s tématickými okruhy z veteriny ke
cvičitelským zkouškám.

Podrobné informace získáte na
www.heroutice.cz

Objednávky zasílejte na e.mail:
heroutice@heroutice.cz nebo na
tel.: 317 741 392, 604 232 832
nebo fax: 317 741 399.
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Upozornění 
pro chovatele
Inseminační dávky

hřebce Makeba jsou
k dispozici u

ing. Z. Müllera - Mnětice.
Informace: 

Balcar Vlastimil
tel. 602 280 676.

Stáj Navrátil - Vítkov, 
okres Strakonice 

nabízí výcvik 
a ustájení sportovních koní. 

Tel.: 603 843 665

Milada Barešová
sděluje přátelům a pořa-
datelům závodů nové
telefonní číslo:

732 764 764
pevná linka a fax: 481 382
284 zůstává v platnosti

VZDùLÁVÁNÍ
V rámci vzdûlávacích programÛ v oblasti sportu
otevírá akreditované pracovi‰tû M·MT âR
kvalifikaãní kurzy pro cviãitele a trenéry jezdectví.

CVIâITEL JEZDECTVÍ • v‰eobecná licence
(skoky,drezura,v‰estrannost)• spfieÏení • vytrvalostní
jeÏdûní • voltiÏ • reining

TRENÉR JEZDECTVÍ • v‰eobecná licence
(skoky,drezura,v‰estrannost) • spfieÏení • vytrvalostní
jeÏdûní •  voltiÏ • reining
Zahájení kurzÛ v únoru (bfieznu) 2005 v Praze a Stfiedoães-
kém kraji, v rozsahu -cviãitelé cca 170 hodin,
trenéfii cca 240 hodin.
Zkou‰ky probíhají pfied komisí âJF.
PfiedbûÏné pfiihlá‰ky zájemcÛ z celé âR pouze písemné 
s uvedením základních údajÛ a kontaktÛ - zasílejte na níÏe
uvedenou adresu.
Uchazeã kurzu pro cviãitele k pfiihlá‰ce pfiiloÏí kopii jez-
decké licence âJF (min.3 roky, vûk min.18 let), uchazeã
kurzu pro trenéry pfiiloÏí k pfiihlá‰ce kopii licence âJF
a kopii maturitního vysvûdãení (cviãitelská licence min.5
let,vûk min.25 let,min.v˘konnost „S“).

Adresa: Mgr. Jaroslav Sedláãek, Hillebrantova 1077,
158 00 Praha 5
Kontaktní tel.: 732 951 569

Sportovní stáj Kubrický Kunín
Vás zve na 9. ročník

AAAAUUUUKKKKCCCCEEEE    SSSSPPPPOOOORRRRTTTTOOOOVVVVNNNNÍÍÍÍCCCCHHHH    AAAA HHHHOOOOBBBBBBBBYYYY    KKKKOOOONNNNÍÍÍÍ
Sobota 19. února 2005 v 11.00 hodin
areál sportovní stáje Kubrický Kunín

742 53 Kunín 177
Tel./Fax: 556 749 255
Mobil.: 604 832 763

e-mail: jan.kubricky@seznam.cz

Srdečně zvou pořadatelé

Jezdecké centrum
u Prahy nabízí boxové
ustájení koní. Hala k dis-
pozici. Skokový výcvik
pod vedením A. Starosty.

Inf. na tel.: 
723 615 934
723 316 491


