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Rok 2007 
v Ïebfiíãcích

Čtrnáctý galavečer jezdeckého sportu se již popáté uskuteční v pro-
storách paláce Žofín na pražském Slovanském ostrově a jeho pořada-
telství se tradičně ujímá redakce časopisu Jezdectví. Požádali jsme čle-
na realizačního týmu Josefa Malinovského,  aby nám sděli l
podrobnější informace o programu. 

Kdy přesně se letos Koně na Žofíně uskuteční a na jaké se
můžeme těšit novinky?

Termín jezdeckého galavečera na Žofíně je v pátek 7. března od
18.00 hodin. Novinek jsme připravili celou řadu, jelikož naším hlavním
cílem je, aby divákům žofínský program nezevšedněl a odnesli si neza-
pomenutelný zážitek. 

pokračování na str. 3

Koně na Žofíně popáté

16. ročník Jezdce s 9% DPH
Jak jste jistě zaznamenali naše země vstoupila do roku

2008 s jistými daňovými změnami. Ty se ve svých konečných
důsledcích odrazí i na předplatném periodických časopisů,
mezi které se řadí i Jezdec. Sazba DPH se od 1. ledna 2008
zvyšuje z 5 na 9% a tudíž ti z vás, kteří jste doposud neuhra-
dili předplatné na rok 2008, musí státní kase poslat o 4%
více. Protože informujeme o této změnně až nyní, platby
došlé do 15. ledna akceptujeme ve výši roku 2007. Pro ty
z vás, kteří budou předplatné Jezdce hradit po 15. lednu při-
nášíme nový ceník předplatného pro rok 2008:

- předplatné Jezdce včetně Jezdecké ročenky 2007 
696,- Kč (DPH 58,- Kč)

- předplatné Jezdce bez Jezdecké ročenky 2007
540,- Kč (DPH 45,- Kč)

Ve všech případech uvádějte variabilní symbol 2008.

Prosíme čitelně!!
Bohužel i letos se opakuje situace kdy řada z vás nečitelně

vyplnila adresu na složence. V této chvíli již evidujeme několik
neidentifikovatelných plateb. Pokud v některém z následujícíh
Jezdců obdržíte složenku přesto, že jste již předplatné uhradili
prosíme o kontakt, abychom Vaši úhradu dodatečně identifikovali.

FEI vydala novou publikaci z dílny Maxe Ammanna. Ta přibližuje v čís-
lech i fotografiích veškeré světové, kontinentální i regionální šampioná-
ty pořádané jak FEI, tak i ty, které se konaly před jejím založením.
Na 378 stranách naleznete údaje o mistrovstvích od roku 1902 až
k loňským SJH v Cáchách. Včetně poštovného pak můžete tuto
publikaci získat za cca 46 Euro. Podrobné informace naleznete
na www.horsesport.org a objednávky můžete zasílat na adresu:
o.robinson@horsesport.org

Konec roku je vždy příležitostí pro statistická bilancování. Ani
v jezdectví tomu není jinak a na přelomu roku vychází různé
ročenky a přehledy událostí právě skončeného roku. Zásadním
leadrem mezi těmito publikacemi je oficiální ročenka L’Annee Hip-
pique se svým letos již 57. pokračováním. Česká Jezdecká ročen-
ka, kterou vydává naše redakce připravuje své 11. pokračování.
Pokud bude vše probíhat dobře její letošní vydání bude distribuo-
váno, stejně jako vloni, společně se zpravodajem číslo tři.

Pokud bychom se měli ohlédnout za vedoucími jezdci sou-
časných světových žebříčků čelní pozice mezi skokany si drží
Markus Fuchs (SUI), Anky van Grunswen (NED) v drezuře
a Andrew  Nicholson  (NZL) ve všestrannosti.

Česká jména bohužel zatím příliš vzhůru nestoupají a již
jsme zažili lepší časy. Z našich jezdců momentálně figurují nej-
výše Aleš Opatrný mezi skokany na 389. místě a Jaroslav Hat-
la ve všestrannosti na 467. pozici.

I když aktuální pořadí naší části skokového Světového pohá-
ru nebylo v době uzávěrky tohoto čísla k dispozici je velmi
pravděpodobné, že Aleš Opatrný je před posledním kolem
v Brně ve finálové desítce pro závěrečný boj o postup k celo-
světovému finále. Doufejme, že se mu bude v únoru dařit i na
domácí brněnské půdě a že mu Varšava neunikne.

Nyní vrcholí Světový pohár spřežení, který se nalézá před finá-
le. To se uskuteční v Lipsku (18.-20. ledna). Průběžné pořadí
vede Boyd Exel (AUS). V kvalifikované šestce do Lipska je spo-
lečně s ním ještě trojice Holanďanů Ijsbrand Chardon (NED),
Mark Weusthof a Koos de Ronde a Švéd Tomas Eriksson a Fran-
couz Benjamin Aillaud. Jak si povedou tito jezdci v závěrečném
závodě však řada z vás uvidí na vlastní oči, protože SP v tomto
městě je tradičně velmi navštěvovaným i českými diváky. Podrob-
nosti o závodech naleznete na www.partner-pferd.de
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Vánoční Světový pohár

Velmi populární londýnská hala Olympia,
byla postavená v roce 1886 a právě před
sto lety, v roce 1907 se zde pořádaly úplně
první britské mezinárodní sportovní slav-
nosti, které tehdy běžely celých deset dní.
Současná předvánoční přehlídka patří kaž-
doročně k nejprestižnějším anglickým spor-
tovním vrcholům a je i díky živým televiz-
ním přenosům v Británii nesmírně
populární. Ve vánočně vyzdobené hale se
během šesti dnů vystřídalo 90 000 diváků.
Vrchol přehlídky, kvalifikace Světového
poháru se jezdila dva dny před Štědrým
dnem. Na poměrně úzkém kolbišti stál vel-
mi technický parkur, zvláště vysoká stacio-
náta ze červenošedobílých desek na krátké
stěně v závěrečné části byla obtížně pře-
konatelná i pro velmi renomovaná jména.
Stavitel Bob Ellis vypadal dost ustaraně,
když  dokončil už šestnáctý jezdec z pětat-
řiceti startujících a stále nebyl nikdo bez-
chybný. Když už se to dvěma jezdcům
podařilo, tak se zase nevešli do časového
limitu. Největší favorité však jezdili až na
konci startovního pole a do rozeskakování
se nakonec dostalo sedm dvojic. 

Publikum tam jako prvního bouřlivě přiví-
talo svého krajana Michaela Whitakera na
13leté SUNCAL PORTOFINO (Habsburk),
ale shodil dva skoky a nakonec obsadil
sedmé místo. Další startovala 32letá
Švédka Malin Baryard-Johnsson. Dala si
pozor, nic nespadlo a její 16letá hnědka
BUTERFLY FLIP (Robin Z) je i velmi
rychlá, takže po velmi pěkném výkonu
mohla pomýšlet i na nejvyšší příčky. Další
Brit, Tim Stockdale s 10letou holštýnkou
FRESH DIRECT CORLATO (Corofino I)
z přemíry snahy shodil oxer na diagonále
a v konečném účtování skončil pátý. Ten
samý skok spadl i jedné z nejúspěšnějších
dvojic současnosti, Holanďanu Albertu
Zoerovi s 11letým OKI DOKI (Jodokus).
Pomalejší čas znamenal šestou příčku.
Starší z bratrů Whitakerů, John na 10letém
hř. PEPPERMILL (Burggraaf) se moc sna-
žil, nic neshodil, ale čas stačil v konečném
pořadí jen na čtvrté místo. Irka Jessica
Kürten s 11letou CASTLE FORBES
LIBERTINA (Libero) nenechala nikoho na
pochybách, že její skvělé vítězství před
dvěma týdny v Ženevě v Top Ten a i druhé
místo v tamním Welt Cupu nebylo náhod-
né. Riskantní jízdou přejela Malin Baryard
o polovinu sekundy. Na startu byl ještě
domácí matador Nick Skelton s 13letým,
někdy bohužel poněkud náladovým Argen-
tinusovým synem ARKO III. Nick nasadil
tempo, jakoby  si vzpomněl na mládí, kdy
jezdil překážkové dostihy. Celá hala byla
na nohou a ARKO skákal jako v dobách
největší slávy. V cíli mu na vítěznou Irku
ale chyběly dvě desetiny vteřiny a skončil
druhý. 

Jessica Kürten se narodila před 38lety.
Dlouhodobě se drží v první světové desítce
a pravidelně reprezentuje svoji rodnou zem
na vrcholných podnicích. Na svých prvních
Světových hrách 1994 v nizozemském
Haagu startovala ještě pod dívčím jménem
Chesney s irským valachem DIAMOND
EXCHANGE. Přistěhovala se do Porýní za
svým německým manželem kde působí,
ale na rozdíl od Meredith Michaels-Beer-
baum nezměnila své občanství. Ve finále
WC 2007 v Kuala Lumpur obadila druhou
příčku.

Londýnský konkúr by velmi úspěšný pro
populární klan rodiny Whitakerů. Zvláště

V Londýně kralovala
Jessica Kürten

oběma mladíkům se velmi dařilo. Johnův
syn Robert vyhrál dvě prestižní soutěže
a několikrát se umístil a jeho 18letý bratra-
nec William zase zvítězil ve skoku mohut-
nousti, když jako jediný překonal 216 cm
vysokou zeď. William Whitaker byl i členem
vítězného týmu na CSIO Praha 2007.
Podrobnosti naleznete na 
www.olympiahorseshow.com

Světový pohár v Mechelen má také svoji juniorskou část a letos poprvé zde měla zastou-
pení i Česká republika. Startovní pozici s českou vlajkou získala nejen francouzská „Češ-
ka” Emma Augier de Moussac, která startovala se střídavými úspěchy, ale i naše bronzová
z dětského ME v Istanbulu Michaela Hažmuková. Ta zahájila velmi slušně na QUINTA
D’ARSOUILLES ve dvoufázovém skákání (135 cm), které dokončila se dvěma chybami ve
druhé fázi. Potom se již ale sportovní štěstěna obrátila k naší jezdkyni zády. Druhé kolo
pro QUINTU skončilo nešťastně a klisna byla uprostřed parkuru pro kulhání zadržena
a nyní je na vyšetření na klinice v SRN. GRAF CONY startoval v těžší skupině, ale ani jed-
nu z obou kvalifikací (140 cm) pro odepření skoku v kombinaci nedokončil. Naše jezdkyně
tak z Mechelen ještě před koncem turnaje odcestovala.

Den před Silvestrem se odjezdila
poslední kvalifikace Světového poháru
v roce 2007. Na poměrně obtížném parku-
ru, nám dobře známého stavitele z našich
CSIO, Belgičana Luciena Somerse, se
představilo třicet sedm jezdců. Dost reno-
movaných tváří, jako ku příkladu Jos Lan-
sink, Jessica Kürten, Gerco Schröder, Mar-
cus Ehning nebo Albert Zoer zůstalo na
štítě základního kola a tak se v rozeskako-
vání představila poměrně neočekávaná
pětice. První se objevil 27letý Holanďan
Harry Smolders  na 11letém kwpn hřebci
EXQUIS OLIVER G (Quattro). Nedařilo se
mu však jak si představoval a s osmi body
obsadil pátou příčku. Hned další startující,
Brit William Whitaker s 11letou hanoverán-
kou ARIELLE (P.B. Akord) brilantní čistou
jízdou nadchnul zaplněné hlediště. Po něm
následoval německý reprezentant Max
Kühner s 9letým hřebcem ACANTUS GK
(Acorado). Nic neriskoval, zůstal čistý, ale
o čtyři sekundy pomalejší než mladý Whi-
taker - konečné třetí místo. Jeho krajan,
Franz Josef Dahlmann na 12leté holštýnce
PIQUER CALANDA (Cassini I) sice chtěl
vyhrát, ale dvě chyby ho odsunuly na čtvr-
tou příčku. Všechno měl rozhodnout zná-
mý německý rychlík, 43letý Alois Pollmann-
Schwekhorst s 9letým holštýnem LORD
LUIS (Lasino). Jako obvykle byl dokonalý,
ale v cíli mu na vítězství přebývalo pět
desetin sekundy. 

Nejmladší Whitaker zazářil
v Mechelenu

Osmnáctiletý William Whitaker zdědil
rodinný jezdecký talent a dokázal se pro-
sadit v nastupující britské generaci vedle
svého bratrance Roberta  a sestřenice
Ellen. Jeho klasický sed a sympatický jez-
decký styl je dobrým obrazem slavných
strýců. Poslední dva roky spolupracuje
s Michaelem, s kterým také absolvoval
turné po USA a Kanadě minulý měsíc.
Umístil se třetí v kvalifikaci Světového
poháru v Syracusách a byl tř ináctý
v Torontu. Absolvovali spolu také pětihěz-
dičkový konkůr Kuala Lumpur, kde byl
konzistentně za peníze.

Jeho otcem je mladší bratr Johna
a Michaela Ian. Ten ho připravoval od jez-
deckých začátků spolu s dalšími dvěma
bratry a jak řekl na tiskové konferenci:
„George je teď patnáctiletý a James deseti-
letý. Oba umějí také jezdit, jen počkejte až
je uvidíte." 

Pět kol před koncem západoevropské
kvalifikace je toto průběžné pořadí:

1. Jessica Kürten  (59), 2. Rutherford
Latham (48), 3. Helena Lundback  (41), 4.
William Whitaker (39), 5. Albert Zoer,
Meredith Michaels-Beerbaum (36), 7. Rolf-
Goran Bengtsson (32), 8. Ludger Beer-
baum, Steve Guerdat (31), 10. Nick Skel-
ton (30), 11. Malin Baryard-Johnsson (28),
12. Michel Hecart (25), 13. Michael Whita-
ker (24), 14. Heinrich Hermann Engemann
(23), 15. Harrie Smoulders, Judy Ann Mel-
chior, Markus Fuchs (22), 18. Piet Raijma-
kers (21), 19. Daniel Deusser, Omar Bono-
melli (20)

V Mechelenu se také soutěžilo o body
v drezurním Weltcupu. Zvítězila  Holanďan-
ka Anky van Grunsven na PAINTED
BLACK (78,600), před svými krajany Imke
Schellekens-Bartels na HUNTER DOUG-
LAS SUNRISE (77,950) a třetím Laurens
van Lierenem na HEXAGON’S OLLRIGHT
(74,100). Z Německa nestartoval nikdo.

Osmé kolo skokového Světového pohá-
ru bude 17.- 20. ledna v Lipsku. 
Podrobnosti jsou na webové stránce
www.jumping-mechelen.com

Václav Dvořák
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Koně na Žofíně popáté

Již mnohokrát se stalo, že jsme na českém CSIO viděli jezdce, jejichž hvězda pak vystou-
pala až na nejvyšší pozice sportovního nebe. Zdá se, že se to podaří i Williamovi Whitake-
rovi. Ten patřil na podzim 2007 mezi členy vítězného týmu Velké Británie a svoji příležitost
již nepustil. Po zdařilém severoamerickém turné, kdy na přelomu října a listopadu startoval
s britským týmem v Syracusách (USA) a Torontu (CAN) startoval za Velkou Británii na
konci listopadu i na prestižním CSI5* v malajsijském Kuala Lumpur. Ze všech těchto turna-
jů přivezl velmi kvalitní umístění. Stal se tak standardním členem A týmu Velké Británie
a své postavení nyní potvrdil i vítězstvím při CSI5* v Mechelen. I zde startoval, stejně jako
v Praze (foto), v sedle bělky ARIELLE.

Nejzásadnější změna vyplývá ze stále
vzrůstajícího zájmu veřejnosti o tuto akci.
Kapacita velkého sálu se ukázala již v loň-
ském roce jako nedostačující a tak jsme se
rozhodli pronajmout současně malý sál
a rozdělit program na dvě části. Na Žofíně
se totiž setkávají dvě až tři generace a kaž-
dá z nich má jinou představu o náplni
večera. Nové prostory tzv. Malé scény nám
umožní přizpůsobit program více těm mlad-
ším návštěvníkům a Velká scéna bude
určena pro „zbylou většinu". Týká se to
nejen ne-oficiální části, ale i samotného
slavnostního ceremoniálu.

Jak tedy bude probíhat oceňovaní
nejlepších drezurních a skokových
jezdců?

Program na Malé scéně začne hned
krátce po 18. hodině vyhlášením nejúspěš-
nějších jezdců v kategoriích dětí, juniorů
a mladých jezdců. Ač je kapacita sálu pou-
ze 160 osob, o slavnostní ceremoniál
nepřijde nikdo z přítomných. Vnitřním tele-
vizním okruhem budeme totiž přenášet
obraz i zvuk jak do Velkého sálu, tak do
přilehlého předsálí a prostor kavárny sou-
sedící s malým sálem. Tudíž i ti, co dají
raději přednost rozhovoru se známými
u sklenky něčeho dobrého, budou mít stále
přehled o dění na jevišti. 

Krátce po skončení předávání cen na
Malé scéně se program přesune do hlavní-
ho sálu, kde proběhne vrcholná část cere-
moniálu. Pro ceny si přijdou nejlepší jezdci
ČSOB Poháru Jezdectví, vítězové hlavních
seriálových soutěží a na samotný závěr pak
koně a seniorští jezdci roku 2007. Samo-
zřejmě nebudou chybět oblíbené „videosou-
hrny" uplynulé sezony. Také tuto část pro-
gramu budeme přenášet vnitřním televizním
okruhem do ostatních částí paláce, navíc
počítáme s rezervní kapacitou míst k sezení
pro část z těch, kteří budou mít vstupenku
pouze na malý sál a budou chtít i druhou
část programu sledovat na vlastní oči.

A kdo vlastně Jezdce a Koně roku
vyhodnotí? 

Jezdce a Koně roku zvolí odborná poro-
ta, jež bude čítat zhruba 60 členů určených
VV ČJF a komisemi jednotlivých disciplín.
Rozdělena bude do tří skupin: 20 porotců
(z toho 5 hipologických novinářů vybraných
redakcí Jezdectví) bude hlasovat pro obě
disciplíny, 20 bude spolurozhodovat o dre-
zurních jezdcích a koních a zbylých 20
vyhodnotí parkurové jezdce a koně. Na
rozdíl od loňského roku budou porotci vybí-
rat pouze mezi 10 nominovaných v každé
kategorii skokové disciplíny a mezi 5 nomi-
novaných v drezurních kategoriích. 

Plánujete také letos nějakou veřejnou
anketu?

Ano, díky nominacím drezurní a skokové
komise ČJF se letos mohou čtenáři zapojit
do tipování jezdců a koní roku ve své dis-
ciplíně. Šest správně tipujících (tři z každé
kategorie) od nás dostane roční předplatné
našich titulů Jezdectví, Pes přítel člověka
a navíc, jak jsme se dohodli s Vaší redakcí,
i roční předplatné zpravodaje Jezdec, vč.
Jezdeckých ročenek 2007 a 2008. Zdůraz-
ňuji, že se však jedná o tipovací soutěž,
nikoliv o veřejné hlasování, které bude
vyhodnocováno.

Kdo se zhostí moderátorského postu
a koho dalšího v programu uvidíme?

Po dvou letech opět na nás čeká změna
moderátora. Tentokrát jsme vsadili na her-
ce Martina Dejdara, který má nejen široké
zkušenosti s moderováním podobných
akcí, ale také osobní zkušenosti s účastí

dokončení ze str. 1 našem jezdeckém galavečeru. Z dalších
účinkujících prozradíme zatím jen taneční
orchestr Big Band Bonit a DJ Team Ludví-
ka Jandourka. Ostatní si necháme jako
překvapení...

Kdy začíná předprodej vstupenek
a kolik budou stát?

Předprodej tradičně zahajujeme dva
měsíce před termínem konání, letos to je
tedy od pondělí 7. ledna. Objednávky je
možné zasílat e-mailem na známou adre-
su: galavecer@jezdectvi.cz, event. faxem
na čísla 221 863 301, 221 863 306. Vstu-
penky budou zasílány poštou na dobírku.
Po telefonické domluvě na výše uvedených
číslech je možné vstupenky zakoupit přímo
v naší redakci v Křižíkově ulici. Plánky
zasedacího pořádku s aktuálně vyznačený-
mi volnými místy najdete na našich interne-
tových stránkách www.jezdectvi.cz

Opět jsme připravili zvýhodňující nabíd-
ku pro všechny jezdecké kluby. Při závaz-
né objednávce do konce ledna jim poskyt-

neme slevu z celkové ceny 10 % (min.
6 osob). Akceptována bude z každého
klubu pouze jedna objednávka, po jejím
odeslání nelze měnit počet objednaných
vstupenek. Desetiprocentní slevu obdrží
také všichni ti, kteří si do konce ledna
zakoupí vstupenky pro celý stůl o deseti
místech. Sleva 600 korun z ceny objedna-
ných vstupenek čeká na každého z nomi-
novaných jezdců. 

Ceny se budou pohybovat od 590,- do
790,- Kč ve velkém sále, od 290,- do 590,-
Kč na galerii a do malého sálu se budou
prodávat za jednotnou cenu 390,- korun.
Jelikož jsme zaregistrovali mezi částí jez-
decké veřejnosti zájem i o vstup po skonče-
ní oficiální části večera, v nabídce budou
také cenově výhodné vstupenky ke stání za
190,- korun, na které ovšem bude umožněn
vstup do paláce až po 21. hodině.

Nutno doplnit, že v ceně všech vstupe-
nek k sezení je zahrnut welcome drink, tj.
sklenka sektu či nealka, u stolů s cenou
vstupenek 790,- Kč budou založeny dvě
láhve vína (Č+B) a minerální vody.

Děkuji za rozhovor a těším se na shle-
danou 7. března na Žofíně!
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Volnost 
v Chomutově

Dne 29.12. pořádal JK PZOO Chomutov
již šestý ročník závodů skoky ve volnosti
„Cenu města Chomutova". Tradičně byly
vypsány dvě soutěže jedna pro mladé
koně do 4 let na styl a druhá soutěž byla
skokem mohutnosti. Jako každým rokem
se hodnocení zúčastnil Jan Šíma. Nejlep-
ším mladým koněm na styl se stal čtyřletý
valach ŠAFRÁN po Sylvio II. majitele
Rudolfa Kosti z Teplic a skok mohutnosti
vyhrál sedmiletý valach BERIO (po Amio),
který překonal výšku 190 cm. Velmi slušně
dotovaných soutěží, které sponzorovaly fir-
my Bernard, Krušovice a Město Chomutov,
se zúčastnili především koně majitelů
severočeské oblasti. P. Hlavatá

Sportovní 
kalendáfi

I když definitivní verze kalednáře jez-
deckých závodů roku 2008 zatím není
hotova, získali jsme v centru ČJF na
pražském Strahově alespoň nejbližší
nahlášené termíny halových soutěží.
Sekretariát ČJF pak definitivní verzi
Sportovního kalendáře roku 2008 zveřej-
ní na webových stránkách ČJF koncem
ledna. VV ČJF také bude na lednové
schůzi definitivně projednávat sportovně
technické podmínky národních šampio-
nátů a pokud nenastanou další komplika-
ce i tyto by měly ve své definitivní podo-
bě být co nejdříve k dispozici.

O kalendáři mezinárodních závodů
a národních šampionátů jsme sice již
referovali v čísle 23/2007, dnes však při-
nášíme aktuální kalendář těchto důleži-
tých závodů sezóny 2008.

hala
19.-20.1. Praha - Cís. ostrov Z-S
19.1. Hradištko spřežení
2.2. Praha - Cís. ostrov D/Z-S
9.-10.2. Praha - Cís. ostrov Z-ST
16.2. Albertovec spřežení
22.2.-24.2. Brno  CSI2*-W

Mezinárodní kalendář 2008
22.2.-24.2. CSI2*-W Brno
17.4.-20.4. CAI A 1/2/4 + 2P Kladruby n. L.
9.5.-11.5. CSIJ B, CSIY A Praha
30.5.-1.6. CSI1* Hradec Králové
6.6. CRI1* Štenovický Borek
20.6.-22.6. CDI3*-W, CDIY Brno
4.7.-6.7. CSIOchJY B Heroutice
10.7.-13.7. CAI A-W Nebanice
11.7.-13.7. CCI1*,CIC2* Humpolec
17.7.-20.7. ME-J/Y skoky Praha
25.7. CRI1* Kozlovice
31.7.-3.8. MS-Sen,,ME-J voltiž Brno
1.8.-3.8. CIC1*,CCI2*,CICO3* Pardubice
15.8. CRI1* Nová Amerika
15.8.-17.8. CSI1* Ptýrov
29.8.-31.8. CDI3*-W,CDIJ Mariánské Lázně
11.9.-14.9. CSIO4*-W Praha
11.10. CEI1*,2*,3* Most
17.10.-19.10. CPEDIM Praha

Kalendář národních 
šampionátů roku 2008

11.7.-13.7. všestrannost Sen/Y Humpolec
25.7.-27.7. skoky Sen/Y Ostrava
1.8. - 3.8. všestrannost d/J Pardubice
8.8.-10.8. skoky, drezura P Frenštát p.R.
15.8. - 17.8. skoky d/J Most
16.8. - 17.8. reining Nová Amerika
22.8. - 24.8. drezura - Sen/Y/J/d Praha
26.9.-28.9. spřežení Nebanice
27.9.-28.9. voltiž Chomutov
11.10. endurance Sen./J Most
17.10.-19.10. paradrezura Praha
24.10. - 26.10. všestrannost P Pardubice

Tipněte si, kdo se stane
jezdcem a koněm roku!

Zapojte se s námi do tipovací soutěže,
kdo se stane jezdcem a koněm roku. Poš-
lete SMS zprávu se jmény svých adeptů na
telefonní číslo 900 15 08 (jednotné pro
všechny operátory) v následujícím tvaru:
JE mezera ZOFIN mezera DISCIPLINA
mezera TIP atd. (např. JE ZOFIN DREZU-
RA D01 J02 Y03 S04 K05, nebo JE ZOFIN
SKOKY D06 J07 Y08 S09 K10). Cena jed-
né této SMS je 8 Kč včetně DPH. Počet
hlasů z jedné SIM karty (telefonního čísla)
není omezen. Hlasovat můžete do 31. led-
na 2008. 

Poskytovatelem služby je BAUER
MEDIA, v. o. s., V. Huga 6, 150 00 Pra-
ha 5. Kontakt: sms@bauermedia.cz
nebo infolinka: +420 257 323 251, cena
hovoru dle vašeho tarifu pro volání do
pevné sítě.

Adepti na Jezdce
a Koně roku 2007

Drezura - děti - D
D01 Hůlka Tomáš
D02 Jelínková Veronika
D03 Jirsová Michala
D04 Knoflíček Michal
D05 Kotyzová Kamila

Drezura - junioři - J
J01 Drozenová Eva
J02 Holasová Anežka
J03 Komárková Veronika
J04 Opočenská Martina
J05 Soustružníková Lucie

Drezura - mladí jezdci - Y
Y01 Habásková Michaela
Y02 Krčmářová Dita
Y03 Půlpánová Libuše
Y04 Stránská Eliška
Y05 Střebáková Zuzana

Drezura - senioři - S
S01 Charvátová Šárka
S02 Jančaříková Eva
S03 Onoprienko Alexandr
S04 Sigismondi Fabrizio 
S05 Vášáryová - Pelikánová Hana

Drezura - koně - K
K01 Arcon
K02 Daf Ondráš
K03 Guardian Angel
K04 Ricco
K05 Workington

Skoky - děti - D
D01 Flisníková Karolína
D02 Hažmuková Michaela
D03 Jelínková Veronika
D04 Krulichová Lucie
D05 Krulichová Michaela
D06 Kubrická Kateřina
D07 Maludová Jana
D08 Strnadlová Lucie
D09 Tomaidesová Sandra
D10 Vojtková Alžběta

Skoky - junioři - J
J01 Crnková Nathalie
J02 Doležal Filip
J03 Ineman Michal
J04 Klímová Veronika
J05 Mestenhauserová Kateřina
J06 Perníčková Jana
J07 Skřivanová Miroslava
J08 Skřivanová Petra
J09 Tomanová Barbora
J10 Vachutková Lenka

Skoky - mladí jezdci - Y
Y01 Bielíková Nikola
Y02 Holíková Iva
Y03 Kincl Josef
Y04 Kopišová Kateřina
Y05 Krajníková Veronika
Y06 Látalová Petra
Y07 Sovjáková Kateřina
Y08 Stružinská Klára
Y09 Štochlová Karolína
Y10 Turková Dominika

Skoky - senioři - S
S01 Bardonová Kateřina
S02 Eim Petr
S03 Charvátová Petra
S04 Jindra Jaroslav
S05 Luža Jiří
S06 Macánová Veronika
S07 Opatrný Aleš
S08 Skřivan Jiří
S09 Šoupal Martin
S10 Žíla Zdeněk

Skoky - koně - K
K01 Argon 1
K02 Carlos
K03 Cartouche
K04 Cassilius
K05 Crystal
K06 Le Patron
K07 Oscar Agram
K08 Pompös
K09 Ronaldo S
K10 Sir Bento

Loňské dekorování drezurního Koně roku 2006

Foto T. Holcbecher



Na koňařské
plesy

●● „Stáj Václav" Kolín a Stáj
Luka - vás srdečně zvou na
XXVIII. reprezentační jezdec-
ký ples, který se koná 23.
února 2008. Předprodej vstu-
penek zajišťuje Monika Pro-
kůpková (tel.: 724 191 847).
Více informací naleznete na:
www.staj-vaclav-kolin.cz

●● Svůj ples pořádá i Selská
jízda Nechanice . Ten se
uskuteční 26. ledna od 20.00
hod. ve sportovní hale
v Hněvčevsi . Vstupenky
můžete objednat u p. Hypiuse
ml. na tel.: 737 141 465

●● Jezdecký klub Opava
Kateřinky Vás srdečně zve
v pátek 25. ledna 2008 od
20.00 hodin do zámku v Hrad-
ci nad Moravicí, kde se usku-
teční již 54. jezdecký ples.
Více na www.jezdectvi.info.cz
Vstupné 300,- Kč zahrnuje
večeři, pozornost pro dámy
i pány, doprovodný program
a dopravu z Opavy a zpět.
Možnost ubytování. Číslované
stoly - předprodej vstupenek
v areálu JK Opava Kateřinky
nebo na tel.: 602 580 499,
553 732 410.

pracovali jezdci již v říjnu,
listopadu a prosinci a v letoš-
ním roce pak budou pokračo-
vat v termínech: 10.-13. led-
na, 7.-10. února, 12.-15.
března a 10.-13. dubna.

Tradiční informace z veteri-
nární praxe zprostředkuje
zájemcům MVDr. Dominika

Třikrát
Heroutice

Hned od počátku roku 2008
bude sportovně živo i v jezdec-
kém areálu v Herouticích. Zde
jsou organizovány tradiční seri-
ály soustředění. 

Již v loňském roce byla
zahájena setkání s legendou
našeho československého
jezdeckého sportu MVDr.
Jurajem Hanulayem st. z Bra-
tislavy. Pod jeho vedením

Nabízím výrobu 
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Švehlová v rámci dvoudenní-
ho veterinárního semináře
Veterinární minimum u koní,
které se koná v Herouticích
19.-20. ledna

Skokové soustředění pro
pony i velké koně pak bude
probíhat v Herouticích ve
dnech 14.-16. února a trenin-

ku se ujme Jiří Skřivana
a Miloslav Perníček. Absol-
venti tohoto soustředění pak
budou moci získané poznatky
využít při následném veřej-
ném treninku, který se
v Herouticích koná 17. února.

Podrobnosti naleznete na
stránkách: www.heroutice.cz

Prodej sena, slámy,
včetně dopravy.

Mělník.

Tel.: 777 234 448



JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 603 517 242, Fax:
286 855 407, E-mail: jezdec@jezdec.cz Redakce Cyril Neumann, Ilona Neumannová. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-, Opava,
E. Nesňalová -nes-, Brno, P. Loudová -lou-, V. Dvořák -dvoř-, R. Habásková, L. Sieger, M. Kůstková, J. Bělohlav, Z. Šedá, M. Svozil,
J. Formandl, V. Jáchimová. Tem. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt
Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne 20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o., grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.


