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2006
Jaký byl rok 2006?

Čtrnáctá sezóna mapovaná zpravodajem Jezdec je za námi. Na otázku jaký byl rok
2006 nelze jinak odpovědět než že to byl rok Světových jezdeckých her. S trochou nes-
kromné nadsázky pak můžeme zde na českém hřišťátku prohlásit, že to byl rok českých
Světových her, protože účast českých jezdců v Cáchách byla skutečně masová. Česká
vlajka vlála na stožárech čtyř ze šesti šampionátových disciplin. Ve všech čtyřech mistrov-
stvích jsme měli kompletní tým a to zatím poválečná historie jezdectví nepamatuje. I když
jsme nebyly svědky nějakého mimořádného výkonu, přesto se naši jezdci nevrátili ze Svě-
tových her zahanbeni.

Česká republika má na svém kontě i dvě pořadatelství mistrovství Evropy i podařené
CSIO. Vedle tohoto tradičního jezdeckého svátku, který má již určitou mediální podporu
zajištěnu, na televizní obrazovky proniknul i národní skokový šampionát z Frenštátu p.R.
a několikrát se v konkurenci mnoha jiných sportů k divákům prodral i Český skokový
pohár, CDI v Brně či Mariánských Lázních a další důležitá jezdecká střetnutí. To vše dává
tušit, že jezdectví se nenápadně posouvá vzhůru po žebříčku společenské popularity.
Přejme si zachování tohoto trendu i v roce 2007.

Vše nejlepší v novém roce vám přeje za redakci Cyril Neumann

Ročenka po desáté
V čísle 24 roku 2006 opakujeme informaci o předplatném pro rok 2007. Složenku na předplatné jste dostali v minulém čísle. Spolu s předplatným

XV. ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích devíti letech, objednat i další tentokrát jubilejní X. edici Jezdecké ročenky. Ročenka 2006 bude
svým grafickým pojetím pokračovat ve stopách svých předchůdkyň. 

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 poš-
tovné. Předplatitelé ji obdrží opět za 130,- Kč + 20,- Kč poštovného.

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2007, 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 zámoří 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.

Foto J. Beranová
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Po loňské generálce, která se konala ve Slati-
ňanech, má česká jezdecká scéna za sebou další
soutěžní premiéru. V neděli 10. prosince se v ČR
konala historicky první halová soutěž čtyřspřeží.
Jejím iniciátorem byla členka Jezdecké společ-
nosti Císařský ostrov J. Wainbergová, která se
organizace ujala společně s Národním hřebčínem
a místo konání tak nemohlo být jinde než v hale
na Císařském ostrově. Partnery J. Wainbergero-
vé však byla i komise spřežení ČJF, ale i VV ČJF.
Ty nejen že narychlo sestavovaly, ale následně
i ve zrychleném režimu schvalovaly pravidla halo-
vých soutěží spřežení, která u nás dosud chyběla.

To že jezdci spřežení mají o soutěžení v hale
zájem dokázalo neuvěřitelných devět čtyřek na
startu. Díky osobním kontaktům P. Vozába z NH
dorazil na Císařský ostrov i Švýcar Felix Afrini,
který tak dodal české premiéře i mezinárodní
punc. V čele českých jezdců stála trojice repre-
zentantů z MS v Cáchách Z. Jirásek (JK Robousy),
J. Nesvačil st. (Favory Benice) a P. Vozáb (NH Kladruby
n..L.). Společně s nimi zde byl i J. Hrouda (Afrodita Němči-
ce), V. Zoul (NH Slatiňany), L. Kurka (3K Poděbrady),
J. Nesvačil ml. (NH Kladruby) a J. Jandl (JK Semice).

Soutěž měla dvě kola
a vítěz byl vyhodnocen
na základě součtu obou
výsledků. Jezdci starto-
vali s maratonskými
kočáry a připraven pro
ně byl komplikovaný
parkurový kurs, s tra-
dičními kuželovými prů-
jezdy, uprostřed tratě
obohacený maraton-
skou překážkou.

Po prvním kole se
s výraznou převahou
ujal vedení Z. Jirásek
před zahraničním hos-
tem a 3. pozici obsadil
V. Zoul. Druhé kolo
však pořadím řádně
zamíchalo. Výrazně
lepší jízdy předvedli
J. Hrouda, P. Vozáb
a především J. Nesvačil
ml., který ve druhém
kole docílil vůbec nej-
lepšího výkonu dne.

Naopak druhá rozjížďka se nevydařila F. Afrinimu, který
klesnul na celkové 6. místo a ani V. Zoulovi, který tak
skončil pátý. Vítězství však již nepustil Z. Jirásek, který

v celkovém součtu sice velmi těsně, ale přece udržel prven-
ství ze zahajovacího kola.

Soutěž čtyřspřeží přilákala do Prahy nejen poměrně roz-
sáhlou společnost příznivců spřežení, ale díky slušné
reklamní podpoře byly ochozy haly společnosti In Expo

Group téměř zaplněny.
O tom, že čtyřspřeží

v hale budou divácky
vděčnou podívanou,
nepochyboval z odbor-
ných kruhů pravděpo-
dobně nikdo. Ani pořa-
datelé a organizátoři si
však pravděpodobně
nebyli zcela jisti, jak se
jezdci se čtyřspřežími
vyrovnají s přeci jen limi-
tovanými halovými roz-
měry. Kurs parkuru tak
byl velmi komplikovaný
a nedovoli l  jezdcům
v soutěži tolik oblíbená
cvalová předvedení.
Tradiční diváci soutěží
spřežení byli také pře-
kvapeni poněkud
nešťastným pravidlem,
které umožňovalo výraz-
né poboření překážky
klasifikovat jako vyhnutí.
To vedlo k několika

zdlouhavým přerušení soutěže a v jednom případě dokonce
i k vyloučení soutěžícího, který po zazvonění vyzývajícím
k přerušení soutěže, ještě projel další překážkou.

V roce 2007 halový seriál?
Jezdci však prokázali, že o jejich mistrovství

a rutině již nemusí nikdo pochybovat a dokáza-
li to i závěrečným dekorovacím defilé, při kte-
rém se do haly pohodlně vešlo všech devět
kočárů. V budoucnu tak možná i u nás uvidíme
moderní halovou soutěž, ve které jsou obvyklé
minimálně dvě maratonské překážky. Ty jsou
pak propojeny velmi rychlou tratí kuželových
průjezdů.

Po úspěchu soutěže na Císařském ostrově
jsme totiž již zaslechli úvahy o dalších soutěžích
čtyřspřeží v halách na území celé ČR, které by
byly seriálově spojeny.

Program nedělního odpoledne pak doplnilo sty-
lizované představení, kterému dominovali barokní
koně. Pořadatelé nelitovali nákladů na profesio-
nální osvětlení a ze všech vystoupení byla cítit
ambice zaujmout diváka jezdeckých závodů
nejen soutěžením. Vyvrcholením podvečera pak
bylo vystoupení dvou starokladrubských šesti-
spřeží. To bílé vedl P. Vozáb a s vraníky vystoupil
V. Zoul. Tato výborná tečka jenom potvrdila
základní pravidlo všech show - Konec dobrý,
všechno dobré.

Čtyřspřeží 
se „vešla“

Petr Vozáb

Jiří Nesvačil junior

Vlastimil Zoul

Foto J. Šindelář

Foto J. Šindelář

Foto J. Šindelář
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Posila v Albertovci
Náš přední jezdec soutěží spřežení, kte-

rý působil ve stáji J. Hroudy v Němčicích
u Kolína, využil nabídky nových majitelů
hřebčína v Albertovci a v průběhu listopadu
se přesunul na severní Moravu. Hřebčín
Albertovec se tak v roce 2007 určitě opět
stane centrem i pro soutěže spřežení.

Koně se stěhují
● V soutěžích všestrannosti velmi

úspěšný BET HRADIŠTĚ majitele T. Krůty,
kterého sedlal v minulých letech P. Myška,
se přestěhoval do stájí v Radimovicích
a v sezóně 2007 uvidíme v jeho sedle
J. Hatlu.

● Definitivně se s našimi drezurními
obdélníky rozloučil impozantní BLACORO
K MaK, který byl manželi Koblížkovými pro-
dán do SRN.

CSI** Drážďany
Vstoupit na mezinárodní pořadatelskou scénu

se v průběhu druhého pololetí roku 2006 rozhodli
pořadatelé skokových závodů v Drážďanech a za
masivní sponzorské pomoci uspořádali na dráž-
ďanském výstavišti ve dnech 8.-10. prosince velmi
dobře dotované CSI**.

Z ČR získal startovní pozici A. Opatrný, který
vyrazil do SRN s koňmi CARTOUCHE a LECARI-
NO. Ocitnul se tak opět ve velmi kvalitní společ-
nosti a na startovních listinách se s ním sešli jezd-
ci jako L. Nieberg, A. Pollman Schweckhorst,
T. Hassman či Sören von Röhne.

CARTOUCHE startoval ve velké rundě a zahá-
jil v sobotu, kdy absolvoval skok do 150 cm se
4 body. Tento výkon mu stačil na postup mezi nej-
lepších 47 dvojic ve Velké ceně. Zde se jezdilo
o luxusní Mercedes + dalších 20 000,- Euro.
A. Opatrný a CARTOUCHE inkasovali za jedinou
chybu, která se bohužel stala hned na prvním sko-
ku, 4 trestné body. O prvenství se rozeskakovalo
devět koní a zvítězil F. J. Dahlmann.

LECARINO startoval ve dvou kolech do
140 cm s 8 a 4 body a nedělní finále do 145 cm
dokončil se dvěma chybami.

Raději do Mannheimu než 
do Las Vegas

A. Opatrný svojí neúčastí při CSI-W definitivně
vypustil boj o kvalifikaci mezi nejlepší tři jezdce
naší regionální ligy SP, kteří postoupí do finále. To
se koná opět v Las Vegas. K tomu nám A. Opatr-
ný řekl: „V současné chvíli mám na svém kontě
51 bodů (7. místo). Náskok polských jezdců na
prvních třech místech (J. Skrzyczynski - 113 bodů,
K. Ludwiczak - 103 a L. Jonczyk - 92) je již tak
velký, že možnost postupu je jen hypotetická.
Navíc mě představa cesty za moře již neláká
a v roce 2007 bych se chtěl spíše soustředit na
start při ME, které se koná v blízkém Mannheimu.“

Galavečery 
na obzoru

Začátek nového roku patří v jezdecké
společnosti slavnostním galavečerům.
Jejich počet se postupně ustálil a v samo-
statných slavnostech vyhlašují své Jezdce
a Koně uplynulého roku jezdci všestran-
nosti společně se spřežením, dále pak
příznivci  pony a třetí večer patří skokové
a drezúrní společnosti.

Data galavečerů roku 2007 jsou již urče-
na. Komise všestrannosti a spřežení svolá-
vá své příznivce tradičně do Spolkového
domu v Humpolci na sobotu 3. února. Čle-
nové pony společnosti se sejdou 24. února
v Rychnově nad Kněžnou a skokané s dre-
zuristy směřují opět na Žofín, kde se bude
vyhlašovat v pátek 2. března.

CSI J/P/CH Neeroeteren
Ve dnech 24.-26. listopadu se konalo

v Belgickém Neeroeterenu halové CSIJ,P,CH
kategorie A, kterého se, vedle domácích
jezdců, zúčastnily ekipy Francie, Švýcarska,
Holandska, Dánska, Německa, Anglie, Irska,
Norska, Švédska, Italie, Španělska, Finska,
Lucemburska, Polska a také ČR.

Nás reprezentovala K. Mestenhauserová
(16) se sedmiletým PAYDAY a osmiletou
QUEREN (oba po A1/1 Gelidus a chovu JK
Mělník), kteří startují
v letošním roce poprvé na
výškách 130 cm.

Parkury stavěl Jean
Jacques Mathijs s ohle-
dem na přítomnou
konkurenci zajímavě
a technicky náročně
a samozřejmě využil horní
výškových a hlavně šířko-
vých možností. Na startu
bylo mnoho letošních
i loňských finalistů z ME
J i P a startovní listiny,
především soutěží pony,
se hemžily jmény slav-
ných jezdeckých rodin
jako např.: Philippaerts,
Kristoffersen či Bengts-
son.

V soutěžích pony star-
tovalo cca 150 dvojic,
stejně tak mezi juniory
a dětí bylo v Belgii asi 50.

Naše jezdkyně startova-
la s oběma koňmi v malé
rundě. První den ve 125
cm na čas (83 startujících)
měla QUEREN po dvou
a PAYDAY po čtyřech
shozeních s umístěním na
58. a 76. místě. Druhý den
ve dvoufázovém 130/130
cm (56 startujích) chybovala v první fázi QUE-
REN opět dvakrát (38.místo). PAYDAY po
bezchybné první fázi inkasovala 8 bodů ve 2.
fázi a skončila na 19. místě. Nedělní 130 cm
na čas (85 startujících) absolvovala QUEREN
s třemi shozeními (68. místo) a PAYDAY se
dvěma shozeními (58. místo).

Pokračování v Poznani
Celkem 21 národů se zúčastnilo CSI**-W

Poznaň pořádaném v obrovském výstavním
komplexu. Poznaňští se již závody vzali za
„své“ a tak po tři dny provázely program vel-
mi pěkné divácké návštěvy. Stáje koní, opra-
coviště i hlavní kolbiště s přilehlými stánky
vyplnily již tři výstavní haly. Všechno bylo již
na velmi slušné úrovni s výjimkou povrchu

kolbiště, který je bohužel každoročně a zatím
bezvýsledně kritizován.

Přesto, že CSI v Poznani bývalo českými
jezdci velmi využíváno, tentokrát nás repre-
zentovala opět osamocená K. Mestenhause-
rová s QUEREN a PAYDAY. Ve sboru roz-
hodčích pak ještě Jiří Kuška a na postu
komisaře FEI i B. Rejnek. Z ČR cestoval i za
USA startující Robert Chelberg.

Své zástupce v Polsku měla Belgie,
Holandsko, Francie, Německo, Dánsko,

Mělničtí dvakrát v cizině

K. Mestenhauserová - QEUEREN při CSI Neeroeteren

Irsko, Norsko, Finsko, Švédsko, Estonsko,
Litva, Lotyšsko, Rusko, Rakousko, Maďar-
sko, ale i Turecko, Portugalsko, Libanon
a Bermudy.

Proposice nabídly malou rundu (130), run-
du handicapu šesti a sedmiletých koní
(125/130) s nedělním finále a velkou rundu
(140) s Velkou cenou (150).

Program pak doplnila i národní runda pro
pony 110-115/120 a GP 115, ale i soutěž
nejmenších dětí do 60 cm. Děti pak měli hlav-
ní slovo i ve štafetovém skákání pony - pony -
velký kůň, které doplnilo sobotní program
před skokem mohutnosti.

V hlavní soutěži zvítězil holandský jezdec
Edwin Klikman na belgickém ALLEMA-
CHTIG, který v rozeskakování překonal
o více než 4 sekundy domácího L. Jonczyka
(LAVIDA).

Naše jezdkyně startovala s QUEREN
v malé rundě s výsledky 4 trb., 8 tr.b., což ji
umožnilo start ve finále, kde měla také dvě
shození. S PAYDAY šla rundu mladých koní
s výsledkem 20 tr.b., 8 tr.b. a 8 tr.b.

Výsledky všech soutěží lze naleznete na:
www.voltahorse.pl nebo na www.swiatko-
ni.pl či www.hippos.pl

Mikuláš v Opavě
Začátek prosince patří tradičně Mikuláši

a tuto trojici jste mohli vidět procházet téměř
všemi městy i vesnicemi. V JK Opava Kate-
řinky tomu již tradičně bylo jinak. Stalo se již
pravidlem, že v kateřinské hale probíhá besíd-
ka u vyzdobeného vánočního stromku pro čle-
ny jezdeckého klubu, jejich děti a děti přízniv-
ců jezdectví. Letos připadla slavnost na
v pátek 8. prosince. Na koních se předvedly
děti v maskách, následovala tradiční „stoličko-
vá“ a i soutěž mini-maxi. Vše pak korunoval
jezdecký Mikuláš i s čertem. -jge-
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Vydra v Opavě
Známý herec a milovník koní Václav

Vydra přijel 29. listopadu na autogramiádu
své knihy Můj rok s koňmi, která byla pre-
zentována jako součást výstavy fotografii
Dalibora Gregora nazvané Parforsní hony
v prostorách minoritního kláštera. Text
Václava Vydry doprovázejí fotografie Dali-
bora Gregory. Knihu vydalo Nakladatelství
Růže. -jge-

Pozdě ale přece
... alespoň dodatečně gratulujeme naše-

mu přednímu jezdci i chovateli Jiřímu Cipro-
vi, který 2. listopadu oslavil 50. narozeniny.

... listopad byl důležitým i pro jezdce
Lucii Pomichálkovou a Pavla Vachutku,
kteří uzavřeli manželství 18. listopadu
v Lázních v Bohdanči. I novomanželům
sice opozděně, ale přeci blahopřejeme.

Václav Vydra a Dalibor Gregor při autogramiádě

Verona patřila Holanďanům
Po šesté přivítali protagonisty západo-

evropské větve Weltcupu v italské Vero-
ně. Na parkuru, ve kterém se musel
domácí stavitel Giovanni BUSSU vyhýbat
třem mohutným podpěrným sloupům, se
představilo 40 startujících. Problémy dělal
hlavně náročný závěrečný trojskok
a krátká vzdálenost na následný oxer.
Do rozeskakování se dostalo deset
účastníků a jenom čtyři tam nechybovali.
Z nich nejrychlejší byl poslední startující,
týmový mistr světa, Gerco Schröder na
12leté, do sportu vrácené chovné klisně
EUROCOMMERCE MILANO (Indorado).
I s druhým nejrychlejším časem byl
Holanďan a sice olympionik Leopold van
Asten na 13leté VDL GROEP FLECHE
ROUGE (Papillon Rouge). Třetí skončila
super-star Meredith Michaels-Beerbaum
(GER) se svým 13letým hanoveránem
SHUTTERFLY (Silvio I). Čtvrtou příčku
obsadila ke spokojenosti domácího publi-
ka 39letá Italka Jonella Ligresti Bonomelli
na 11leté KWPN klisně Nanta (Caridor
Z). Pátým místem jen potvrdil holandskou
převahu další světový šampión Albert
Zoer, na spolehlivém OKI DOKI (Jodo-
kus). Šestý se umístil Dán Thomas Velin
na 12letém francouzském hřebci GOD-
SEND DU REVERDY (Quidam de
Revel). Sedmý byl Švéd Royne Zetter-
man na 10letém val. ISAAC (Feliciano)
a osmá skončila smolařka z finále MS,
Australanka Edwina Alexander na 15leté
ISOVLAS PIALOTTA (Pilot).

Vítězství ve třetím kole vymrštilo na
špici průběžného pořadí se 37 body Ger-
co Schrödera. Druhý byl v té chvíli Beat
Mandli před Leopold van Stenem
a Michaelem Whitakerem.

Podrobnosti jsou na
www.fieracavalli.com

O čtvrtém kole, které se konalo
v německém Stuttgartu jsme referovali
v minulém čísle a tak pro další body do
Světového poháru západoevropské ligy
cestovali jezdci do Švýcarska.

World Cup a Top Ten v Ženevě
Páté kolo západoevropské ligy Word

Cupu hostila 6. - 10. prosince Palexpoa-
réna v Ženevě. Pořadatelé uplatnili
několik velmi originálních nápadů. Ku
přikladu jedna divácky velmi atraktivní
soutěž do 120 cm byla otevřena pro děti
na ponících i zúčastněné jezdecké
celebrity. A aby se podmínky pro obě
kategorie vyrovnaly, tak dospělí jezdili
bez sedel. Trasa parkuru vedla přes
navršený val a půl metru hluboké „pří-
rodní“ jezírko.

Do hlavní soutěže se kvalifikovalo 40
jezdců a jedenácti se ji podařilo překonat
s nulou. V rozeskakování byli bezchybní
čtyři. Nejrychlejším z nich byl, vyproda-
nou halou nadšeně povzbuzovaný, 24letý
Steve Guerdat na 9leté JALISCA SOLI-
ER (Alligaror Fontaine). Druhý skončil
exmistr Evropy Christian Ahlmann (GER)
s holštýnem CÖSTER, třetí byl další Švý-
car Beat Mändli s 10letým francouzským
valachem IDEO DU THOT. Dále pak
týmový mistr světa Albert Zoer (NED) -
OKIDOKI (Jodokus), Gregoire Oberson
(SUI) - OLEANDRE (Kashimir van Shut-
tershof), šestý Marcus Ehning - GITANIA
(Capitol I).

Páteční kvalifikační stopadesátku na
čas překonalo s nulou 20 jezdců a dal-
ších 20 dokončilo s jednou chybou.
Z bezchybných byl nejrychlejší Michael

Liga v plném proudu
Whitaker (GB) na 12leté INSUL TECH
PORTOFINO, před Meredith Michaels
Beerbaum s Contenderovým synem
CHECKMATE. Třetí čas měl Michaelův
starší bratr John Whitaker na 9leté „Burg-
ráfce“ PEPPERMIL, čtvrtý exmistr Evropy
Christian Ahlmann a holštýnský bělouš
CÖSTER, pátý domácí Beat Mändli na
IDEO DU THOT.

Druhým vrcholem tohoto konkůru, bylo
tradiční střetnutí pro desítku nejlepších
z aktuálního světového žebříčku. Soutěž
je dvoukolová, při rovnosti bodů rozhodu-
je čas druhého kola. Zvítězila a dotaci
50 000,- CHF do Německa odvezla,
Meredith Michaels-Beerbaum na 13letém
SHUTTERFLY (Silvio I). Druhý skončil
Švéd Rolf-Göran Bengtsson s 15letým
Holanďanem MAC KINLEY (Goodwill),
třetí byl Gerco Schröder (NED) na
EUROCOMMERCE MONACO (Locato),
čtvrtý Michael Whitaker (GB) na INSUL
TECH MOZART DES HAYETTES (Papil-
lion Rouge), pátý Marcus Fuchs na NIR-
METTE (Ramiro Z). Soutěž byla velmi
dramatická až do posledního jezdce, kte-
rým byl Ludger Beerbaum. Po velmi krát-
kém nájezdu na jeden z oxerů dopadla
14letá GLADDIS S do kolen, Ludger pře-
padl přes krk a na zemi utržil ještě něko-
lik ran od zvedající se  klisny. Poranění to
muselo být bolestivé a druhý den už do
žádné soutěže nenastoupil.

Podrobnosti jsou na 
www.concours-hippique.ch

V Londýně Markus Beerbaum
V Londýně se v legendární Olympia

Hall soutěžilo ve dnech 13.-17. prosince.
Brazilský stavitel Jorge Guillherme se

se ctí vypořádal s prostorem, který nabízí
poměrně úzká bývalá nádražní hala
a jeho parkury byly korektní, nápadité
a líbivé. V londýnské kvalifikaci se před-
stavilo 34 zájemců o weltcupové body
a deset z nich se dostalo do rozeskako-
vání. Kurz tam byl velice zakroucený,
s krátkými nájezdy a s dlouhým cváláním
na finálový oxer. Domácí Mark Armstrong
a jeho 10letá THESAURA  předvedli vel-
mi svižnou a bezchybnou jízdu. Hned
další startující, populární britský jezdec
Tim Stockdale na 9leté FRESH DIRECT
CORLATO také s nulou a o vteřinu rych-
lejši. Další startující, pohledná Holanďnka
Angelique Hoorn s 10letým hř. BLAU-
WENDRAAD’S O’BRIEN jela sice rychle-
ji, ale jen za cenu dvou shození. Ještě
rychlejší byl její krajan Eric Van der Vleu-
ten na AUDI’S PALOMA, ovšem také
s jednou chybou. Současný evropský
mistr Marco Kutscher z Německa na
CONTROE shodil hned jedničku a pak
ještě jednu. Irka Jessica Kürten s 10letou
Liberovou dcerou CASTLE FORBES
LIBERTINA šla s jednou chybou. Na par-
kuru se pak objevil Markus Beerbaum
(GER) a zcela nadchnul londýnské publi-
kum. Šel velmi riskantně, jeho 14 letá
LEENA (Lord Liberty) to akceptovala
a výkon to byl naprosto úchvatný. Už už
se zdálo, že by mohl být ještě lepší jeho
krajan a v Německu těžko překonatelný
Alois Pollmann-Schweckhorst na CAN-
DY, ale jeho čas stačil „jenom“ na 2. mís-
to. Předposlední startující Albert Zoer
(NED) na úspěšném OKIDOKI čístě
a nakonec pátý. Švýcar Beat Mändli
s ryzákem INDIGO IX šel sice riskantně,
čistě, ale jen s třetím časem.

Po několika nepříliš vydařených sezó-
nách, se tak dočkal na evropské půdě

svého velkého vítězství i Ludgerův mladší
bratr a manžel vele úspěšné Meredith.

Úspěchem jistě je i jedenácté místo
ruské jezdkyně Ljubov Kochetove na ILI-
ON KILEN s jedním bodem v základním
parkuru.

Průběžné pořadí západoevropské
části WC po šesti kolech:

1. Beat Mandli (64 bodů), 2. Albert
Zoer (50), 3. Christian Ahlmann (47), 4.
Gerco Schroder (42), 5. Rene Tebbel
(42), 6. Michael Whitaker (39), 7. Mere-
dith Michaels-Beerbaum (38), 8. Leopold
Van Asten (30), 9. Judy Ann Melchior
(29), 10. Eugenie Angot (27), 11. Markus
Beerbaum (25), 12. Alois Pollmann-Sch-
weckhorst (23), 13. Edwina Alexander
(23), 14. Harry Smolders a Steve Guer-
dat (20), 16. Piet Raymakers a Daniel
Deusser (17), 18. Malin Baryard-Johns-
son (17), 19. Ellen Whitaker a Ludo Philli-
paerts (15).

Pondělní Velkou cenu vyhrála Eugenie
Angot (FRA) CIGALE DU TAILLIS, 2.Tim
Stockdale (GB) FRESH DIRECT COR-
LATO, 3. Jonella Ligresti-Bonomelli (ITA)
NANTA, 4. Beat Mändli (SUI) IDEO DU
THOT, 5. John Whitaker (GB) CASINO,
6. Alois Pollmann-Schweckhorst (GER)
PAPARAZZI, 7. Franke Sloothaak (GER)
AQUINO.Podrobnosti naleznete na
www.olympiahorseshow.com

Václav Dvořák

Foto: J. Gebauer



- 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

PRODÁM KVALITNÍ

USKLADNĚNÉ SENO

Tel.: 724 057 166
(Karlovarský kraj)

SPORT REPORTÁŽE

Prodám starokladrubské
a lipické koně různého stáří.

Tel.: 724 520 463

Ples Selské jízdy
Již 15. reprezentační ples Janákova

sboru selských jízd se koná 27. ledna
2007 v Hněvčevsi. Předprodej vstupe-
nek je již zahájen a podrobnosti můžete
získat na tel.: 737 141 465.

Inzerce
●● JK Mělník nabízí seno v kulatých balících průměr 120 cm

v prosinci za 200 Kč/q, v lednu 210 Kč/q. K disposici i menší
množství malých balíků za 240 Kč/q resp. 250 Kč/q. Sláma
v kulatých balících 300,- Kč/kus. Všechny ceny včetně
nakládky. Možnost zajištění dopravy - 16 balíků za
20,- Kč/km. Tel.: 777 234 448.

I. pražská zábava
Novou tradici chtějí zahájit

v JK VÚŽV Uhříněves. Tou by se
měla především pro pražské, ale
i středočeské jezdce stát Jez-
decká zábava. Její první ročník
se koná 3. února 2007 v restau-
raci „U Boudů“ v Praze 10 -
Kolovratech. Zájemci se na mís-
to dostanou autobusy č. 268
(Metro A - Depo Hostivař) nebo
č. 267 (Metro C - Háje).

Podrobnosti získáte na
tel.: 602 203 752 (Jiří Brož).
Vstupné 100,- Kč.

Chomutovská
volnost

V sobotu 9. prosince se v hale
podkrušnohorského ZOO parku
v Chomutově konaly tradiční
soutěže ve skoku ve volnosti.
V soutěži mladých 4-5ti letých
koní vyhodnotil J. Šíma jako nej-
stylovějšího SELANO LIVE ze
stáje M. Matějky. Druhý skončil
jeho stájový kolega GRALYCEUR
před GALICIÍ (maj. p. Třešňák
z Karlových Varů).

Ve skoku mohutnosti zvítězila
domácí 7letá LEA (po Lino), kte-
rá překonala 180 cm. Druhá
příčka patři la 10 leté klisně
RUMBA (Radiátor) ze stáje
M. Matějky (175 cm) a třetí příč-
ku si odnesla COVER GIRL
(Contender) za 170 cm.

Pořadatelé děkují za podporu
nejen městu Chomutov, ale
i společnostem World Invest,
Dance and Jump a Old Stáj
Tachov.

Nové haly
● Novou jezdeckou halu

vybudovali v Rosnicích u Karlo-
vých Varů. Slavnostní otevření
se koná 26. prosince od 17.00
hod. Společnost Lektur Rosni-
ce v čele s V. Žeravíkovou a

Koně 
na Letné?

Při schůzce pořadatelů jezdec-
kých závodů oblasti Praha, která
se konala začátkem prosince
v areálu Epona v Komořanech,
vystoupila s překvapivě ambicioz-
ním pořadatelským plánem
zástupkyně společnosti „Vše pro
koně“ Petra Plachá. Tato mladá
dáma oznámila, že má v úmyslu
zorganizovat v průběhu roku
2007 na základě pěti kvalifikač-
ních kol v drezúře i ve skocích
velkolepé finále se značnou
finanční dotací a v netradičním
prostředí. Uvažovaná je zatím
Letenská pláň. Protože se však
toto finále dostalo do jistých ter-
mínových kolizí z mnoha dalšími
akcemi podobného typu, byla
zatím tato iniciativa přijata poně-
kud rozpačitě. Požádali jsme pro-
to slečnu Petru Plachou o odpo-
vědi na několik otázek:

Na základě Vašeho oznámení
ambice uspořádat kvalifikační
seriál skokových a drezúrních
závodů pod názvem Corado
Cup s vyvrcholením při velkém
podzimním Finále v Praze na
Letenské pláni bych Vám rád
položil několik dotazů. Kde se
vzala Vaše ambice tak rozsáhlé-
ho sportovního projektu a jaké
zkušenosti s pořadatelstvím
jezdeckých soutěží máte?

Myšlenka o uspořádání takové-
ho to typu závodů mě napadlo při
dlouhodobém pobytu v zahraničí.
Po návratu do Čech jsem se roz-
hodla pozvednout jezdecký sport
u nás. Kvalitní soutěží a samo-
zřejmě patřičným oceněním bych
chtěla motivovat jezdce k pečlivěj-
ším tréninkovým přípravám
a následným lepším jezdeckým
výsledkům. Pořádání těchto závo-
dů bude pro mě premiérou. Ale
všechno je jednou poprvé. Právě
proto budu mít na organizaci team
profesionálů (agenturu).

Máte již nějakou představu
o finanční náročnosti akce na
Letenské pláni a proč právě
zde?

Chci uspořádat atypické závo-
dy na vysoké úrovni. Tomu
budou odpovídat i ceny, program
a místo konání finále. Finanční
představu již dávno máme. Jinak
by se nemohl udělat marketingo-
vý plán atd.

Jak předpokládáte, že zajistí-
te finanční krytí takové akce?

Ohledně financí nebudu nic
sdělovat. Je to součástí obchodní
tajemství.

Proč pro Vaše záměry nevy-
užít nějaké stávající sporto-
viště, popř. jiný již zaběhnutý
seriál?

Mojí ambicí je pořadatelství
něčeho zcela nového a přitažlivé-
ho pro širokou veřejnost a tudíž
jsem přesvědčena, že atraktivní
a všeobecně známé místo přiláká
větší množství diváků.

Děkujeme za rozhovor

Veterinární
semináře

Seminář MVDr. D. Švehlové
s názvem Veterinární minimum
u koní pořádá 27.-28. ledna
2007 JK Heroutice u Neveklo-
va. Při semináři se střídají teo-
retické lekce s praktickým
nácvikem na koních. Na semi-
nář volně navazuje další s
názvem Veterinární prevence,
anatomice a fyziologie využíva-
ných koní. Seminář se koná
17.-18. března 2007. Bližší
informace a přihlášky na
www.heroutice.cz nebo tel.:
604 232 834.

M. Ryndákem zve srdečně
všechny své jezdecké přátele

● Nová hala ozdobila ještě
před vypuknutím skutečné
zimy také jezdecké středisko
v Oticích. Hala má velikost
60 x 25 m a jak Jezdci sdělil
vedoucí střediska M. Klár zatím
ještě není určeno datum slav-
ností „kolaudace“.

● Novou halu má i Praha, či
lépe řečeno středočeský kraj.
Areál firmy Ronex na Podolán-
ce totiž leží jen několik metrů
za hranicí Prahy.

Dne 16. a 17. prosince zde
proběhlo první z řady tří víken-
dových soustředění dětí a ju-
niorů, které ve spolupráci se
Z. Benešem a majitelkou areá-
lu R. Habáskovou zorganizoval
OV ČJF Praha. 

Celkem se zúčastnilo 15 dětí
na velkých koních a dvou poní-
cích. Další soustředění proběh-
ne 5. a 6. ledna a přihlásit se
na něj lze na oblastním sekre-
tariátu Praha.
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VZDùLÁVÁNÍ
V rámci vzdûlávacích programÛ v oblasti sportu 

otevírá akreditované pracovi‰tû M·MT âR 
kvalifikaãní kurzy pro cviãitele a trenéry jezdectví.

● Zahájení kurzÛ v Praze - leden 2007

● Uzávûrka pfiihlá‰ek 31. 12. 2006

Cviãitel jezdectví - 170 hodin, k pfiihlá‰ce pfiiloÏit kopii jezdecké
licence âJF (drÏitel licence min.3 roky, vûk min.18 let)

Trenér jezdectví - 240 hodin (vãetnû FTVS), k pfiihlá‰ce pfiiloÏit
kopii licence âJF (cviãitelská licence min. 5 let) , vûk min.25 let, kopii
maturitního vysvûdãení,doloÏenou v˘konnost „S“ 

Zkou‰ky probíhají pfied komisí âJF. (duben 2007)

Pofiadatel nezaji‰Èuje ubytování a stravování.

PfiedbûÏné pfiihlá‰ky zájemcÛ (s v˘‰e uveden˘mi náleÏitostmi a kontak-
ty) zasílejte na níÏe uvedenou adresu, popfi. e-mail.

Mgr. Jaroslav Sedláãek, Hillebrantova 1077, 158 00, Praha 5
Kontaktní tel.: 732 95 15 69 , 724 51 11 40

e-mail: kolarova_veronika@quick.cz
jaroslavsedlacek@centrum.cz

Cvičitel jezdectví
Vzdělávání v rámci vzdělávacích programů v oblasti sportu.
Akreditované pracoviště MŠMT ČR otevírá kvalifikační kurz
pro cvičitele jezdectví.
Termín: březen - duben 2007 v Brně a v Tetčicích u Brna
Rozsah vzdělávání: cca 170 hodin - formou víkendového studia
Podmínky a osnovy pro získání kvalifikace cvičitel v jezdectví
jsou uvedeny v materiálech ČJF: Vzdělávání v České jezdecké
federaci - Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví - platnost
od 1. 4. 2005 - také na www stránkách ČJF.
Zkouška se koná před komisí ČJF
Uzávěrka přihlášek: 15. 1. 2007.
Informativní schůzka se koná 24. února 2007 v 10.00 hod.
v Tetčicích u Brna
Přihlášku s uvedením základních údajů (licence min 3 roky, věk
min. 18 let), včetně kontaktu a event. podrobné informace:

tel. : 604 176 856 nebo
541 562 278 - VFU Brno

e-mail: nesnalovae@vfu.cz


