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Galaveãer na Îofínû

(Pokračování na str. 2)

Již 14 let se na slavnostním galavečeru
hodnotí v ČR minulá jezdecká sezóna.
Poslední čtyři roky se příznivci jezdeckého
sportu (skoky a drezura) scházejí v samot-
ném centru společenských akcí na pražském
Žofíně. Již jen vzpomínka na vývoj jezdec-
kých galavečerů kopíruje vývoj postavení
jezdectví. Letošní zájem sponzorů, médií
a především samotných návštěvníků potvr-
zuje, že jezdectví se zařadilo mezi atraktivní
a již i společensky plně akceptovatelné dis-
cipliny života v české kotlině.

O jezdectví je zájem
Zájem návštěvníků potvrdil hlavní organi-

zátor a majitel časopisu Jezdectví František
Čermák informací o poprvé zcela vyproda-
ném Žofíně, do kterého si v pátek 7. března
našlo cestu přes 900 lidí. Mediální zajíma-
vost potvrdil pokračující zájem deníku
Dnes, který jezdectví „objevil“ při loňském
CSIO a po jezdeckém vrcholu roku 2007

pokračuje ve svých partnersky mediálních
aktivitách i letos (CSI Brno, galavečer
Žofín). Loňská neuvěřitelná reklamní kam-
paň na jeho stránkách ve prospěch CSIO
tak pokračuje i letos a pomalu si začínáme
zvykat na nepřehlédnutelné inzeráty zvoucí
čtenáře na akce, které byly donedávna
téměř rodinnou záležitostí úzké jezdecké
společnosti. To stejné pak platí o zpravo-
dajství ČT, která i z Žofína připravila roz-
sáhlou reportáž (vysílala se 13. března na
ČT4Sport a jistě bude mít i několik repríz)
a i na reportéra ČT Miloslava Langera jsme
si již na jezdeckých akcích zvykli.

Pochvala organizátorům
Hned v úvodu reportáže z pražského

Žofína 2008 je nutné vyzdvihnout, že
i organizační tým časopisu Jezdectví pod
vedením Josefa Malinovského nasbíral
v organizátorské pozici galavečera dosta-
tek zkušeností a poslední produkt, který

předložili stále náročnějšímu publiku snese
ta nejnáročnější srovnání. I když samotný
Josef Malinovský přiznal, že se ne zcela
všechno podařilo dokonale, za diváky
musím říci, že si případných drobných koli-
zí nikdo nevšimnul a to je pro pořadatele
nejlepším vysvědčením.

Dobrá se ukázala i volba Martina Dejdara
do pozice moderátora. Ten prokázal nejen
svoji uvolněnou pohotovost a profesionalitu.
I když jen s částečným úspěchem, přeci jen
dokázal zabojovat s jediným přežívajícím
nešvarem žofínských galavečerů a tím je
nesoustředěnost publika. Hned po prvních
minutách druhé části večera v hlavním sále
přiměřeně, ale důrazně pokáral hučící audi-
torium ke slušnosti vůči oceněným a tím
alespoň na chvíli zajistil oceňovaným pozor-
nost. Později pak se alespoň výrazným pro-
jevem prosadil v akusticky stále ne zcela
dokonalém prostředí hučícího sálu.

Dnes naposled
Dnes naposled dostávají zpravodaj Jezdec i ti čtenáři, kteří dosud neuhradili předplatné. To že neevidujeme právě Vaši platbu Vám

dokládá složenka, kterou máte již skutečně naposledy přiloženou k Jezdci. Ještě jednou opakujeme i informaci, že v letošním roce
jsme se poprvé spolehli na čtecí zařízení České pošty a protože někteří z vás přeci jen vyplňují složenky ne zcela precizně, máme více,
než v minulých letech, neidentifikovatelných plateb. Pokud tedy máte zaplaceno a přesto jste složenku obdrželi kontaktujte naší re-
dakci. Všechny další podrobnosti o předplatném na rok 2008 naleznete na straně 8.

Na jevišti pražského Žofína stanuli i tři nejlepší z finále ČSOB Českého skokového poháru
2007. Ty dekorovaly za ČSOB Jaroslava Rudolfová (vlevo) a za ČJF manažerka drezurní
komise Helena Žižková

Skokový kůň roku 2007 CARTOUCHE
(s majitelkou Janou Kleszczovou)

Foto T. Holcbecher

Foto T. Holcbecher
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(Dokončení ze str. 1)

Z tohoto pohledu se nakonec ukázalo
jako velmi šťastné, původně s mírnými roz-
paky přijímané, rozdělení programu večera
na dvě samostatné části. Kategorie dětí,
juniorů a mladých jezdců se vyhlašovaly
samostatně v malém sále v přízemí od
18.30 hodin a již přítomní návštěvníci vel-
kého sálu mohli vše sledovat pomocí pro-
jekce. I když v prvních chvílích se zdálo, že
kategorie mladších jezdců bude tak ve
svém slavnostním okamžiku v malém sále
poněkud upozaděna, průběh dekorování
potvrdil pořadatelský záměr. Za prvé byla
do dvou příjemněji stravitelných bloků roz-
dělena oficiální část. Její první polovina
trvala přes hodinu a druhá hlavní pak skoro
dvě. V takovém časovém rozsahu by
pozornost současného publika neudržela
ani Ordinace v růžové zahradě. A tak opro-
ti seniorským kategoriím měly děti, junioři
a mladí jezdci sice menší, leč o to pozor-
nější diváky a ceremoniály vyhlašování
proběhly v klidu. Jen obtížně by se v hlav-
ním sále prosazovala pozornost pro subtilní
jezdce a jezdkyně, když si ji jen obtížně
vybojovával Aleš Opatrný nebo Hana
Vašáryová (Pelikánová).

I po oficiální části pak tím, že tentokrát
patřil jezdcům skutečně celý Žofín, se mohla
společnost rozptýlit podle svých zájmů
a potřeb. Bylo dost prostoru pro diskuze, set-
kání i taneční zábavu a ve druhé půlce veče-
ra se pak v malém sále nejmladší generace
bavila separátně v diskotékovém rytmu, tra-
dičně pod taktovkou Ludvíka Jandourka.

Koně a Jezdci roku 2007
Samotné ceremoniály probíhaly již vloni

osvědčenou formou. Na podium byla
pozvána závěrečná trojice nejúspěšnějších
v anketě 40 odborných porotců. Na plátně
se objevila jejich jména a po zazvonění
rozhodcovského zvonce z Trojského ostro-
va, který přežil povodeň z roku 2002, bylo
odstartováno posledních deset vteřin. Po
jejich uplynutí se pod jmény objevilo závě-
rečné pořadí a jméno s jedničkou oznámilo

Jezdce roku příslušné
kategorie. Po dekorova-
cím ceremoniálu pak
byla sezóna vítěze přiblí-
žena v krátké rekapitula-
ci pomocí fotografické
projekce.

Jako první byla Jezd-
cem roku v kategorii
drezura - děti vyhláše-
na Michaela Jirsová
před Kamilou Kotyzovou
a Veronikou Jelínkovou.
V dětských skocích pak
byla volba jednoznačná
a pro cenu si přišla
bronzová z Istanbulu
Michaela Hažmuková,
které sekundovaly sest-
ry Michaela a Lucie Kru-
lichovy.

Mezi juniory vystoupala v drezuře na příč-
ku nejvyšší Martina Opočenská před Anež-
kou Holasovou a Lucií Soustružníkovou a ve
skocích si také podle očekávání odnesla titul
Nathálie Crnková před Lenkou Vachutkovou
a Kateřinou Mestenhauserovou.

I v mladých jezdcích se dali ocenění
předvídat a mezi drezuristy si Jezdce roku
2007 odnesla Libuše Půlpánová před
Michaelou Habáskovou a Lucií Střebákovou
a ve skocích Veronika Krajníková před
Josefem Kinclem a Nikolu Bielíkovou.

Pokračování v hlavním sále
Po těchto ceremoniálech následovala

hodinová přestávka a v 19.30 bylo v hlav-
ním sále zahájeno druhé kolo.

Va vstupní videoprojekci proběhla reka-
pitulace národních šampionátů 2007. Po té
přišel na řadu nejprve ČSOB Pohár Jez-
dectví. V drezuře jej za rok 2007 získal
Alexander Onoprienko a ve skocích pak
již rekordně po osmé v řadě Aleš Opatrný.

Následně byly připomenuty seriály Čes-
ký drezurní pohár Chance 2007 a ČSOB
Český skokový pohár 2007 a na jeviště byli
pozváni vítězové Libuše Půlpánová (ČDP
Top Ten Cup), Kateřina Říhová (ĆDP

Novice Cup) a Zdeněk
Žíla (ČSP).

RICCO již nebude
Po té se zájem diváků

i kamer přesunul před
budovu Žofína, kde již na
své ceny čekali Koně
roku 2007. V drezuře se
podruhé za sebou stal
nejdůležitějším koněm
roku hannoverský
RICCO Hany Vašáryové.
Za něho však přikrývku
i pestrobarevný flot pře-
vzal náhradně jiný kůň
stáje Pelikán RICH-
MOND. I když cenu pře-
bíral společně s Hankou
i majitel koně RICCO
pan Celestýn Pfaffel
(trvale žijící v SRN) a ten
nešetřil Hanku Vašáryo-
vou chválou, jak nám
později samotná jezdky-
ně potvrdila jejich společ-
ná cesta se již definitivně
rozdělila. RICCO je zpět
v SRN a pravděpodobně
se pokusí uplatnit v cho-
vu a jeho návrat na dre-
zurní obdélníky společně
s Hanou Vašáryovou je
již téměř vyloučen.

Galavečer na Žofíně

Varšava bez Aleše
Po neúspěchu v Brně jsme předpokláda-

li, že po výpadku CRYSTALA bude Aleš
Opatrný svůj start ve finále ve Varšavě
zvažovat. Naše pochybnosti se potvrdily
a náš jediný kvalifikovaný jezdec se nako-
nec rozhodnul do Varšavy necestovat. Pro-
tože máme informace, že se finále nezú-
častní ani slovenská Monika Štangelová,
jsme zvědavi, jak je nakonec první finále
středoevropské ligy obsazeno.

Martin Dejdar společně s Hanou Vašáryovou a náhradníkem
Koně roku 2007 RICCA

Ve večerních šatech juniorky: zleva Barbora Tomanová, Petra
Skřivanová, Michaela Hažmuková, Nathalie Crnková a Mirka
Skřivanová

Ve skokové kategorii již po několikáté
vyšli organizátorům vstříc zástupci stáje
Mustang Lučina a ze severní Moravy do
Prahy pro několik minut slávy cestoval opět
jejich kůň. Tentokrát to byl CARTOUCHE,
za kterého převzala cenu majitelka Jana
Kleszczová.

Po návratu do sálu pak večer vyvrcholil
vyhlášením Jezdců roku 2007 v kategorii
seniorů. A vše probíhalo opět podle oče-
kávání. Drezurním Jezdcem roku 2007 se
stala Hana Vašáryová před Alexandrem
Onoprienkem a Evou Jančaříkovou a mezi
skokany pak Aleš Opatrný před Zdeňkem
Žílou a Jaroslavem Jindrou.

A pak již následovala volná a i taneční
zábava. I když jsem nevydržel až do konce
a odjížděl jsem jen několik chvil po našich
skokových  juniorech, kteří se vraceli za
svými koňmi do Sportovního centra mláde-
že na Novou Ameriku, kde probíhá posled-
ní letošní soustředění, myslím, že se letoš-
ní Žofín povedl a musel se většině
návštěvníků líbit. Cyril Neumann 

Na českém galavečeru jezdeckého sportu
byl přítomen i šéf hannoverského chovatel-
ského svazu pan Manfred Schäfer, které-
mu tlumočníka dělal Martin Ohnheiser

Foto T. Holcbecher

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová
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ME ještě nemá vyhráno
Možná, že mnozí jezdci a příznivci jezdectví ještě zcela neuvědomili situaci, která na

počátku roku eskaluje kolem letošního organizátorství pražského ME ve skocích. Zatím se
tedy ještě stále těšíme, že v červenci v Praze přivítáme juniorskou elitu skokového jezdec-
tví, kterou bude určitě doprovázet i řada renomovaných jmen ze seniorské společnosti.
Dosud jsme byli zvyklí, že i přes řadu obtíží, čeští organizátoři vždy zvládli veškeré pořa-
datelské nároky nakonec dobře a kombinace organizačního nasazení a pohostinnosti s jis-
tou shovívavostí zúčastněných, sbírala ČR na organizačním poli spíše chválu. Máme za
sebou již dva šampionáty ve všestrannosti, evropský šampionát v endurance a celkem
nikdo nepochybuje ani o úspěšnosti brněnského MS  a ME 2008 ve voltiži.

Příznivci všech ostatních jezdeckých disciplin doufám moc nepopudí konstatování, že
však zcela určující jezdeckou disciplinou je jezdectví skokové. I z tohoto hlediska má letoš-
ní pořadatelství ME ve skákání pro naše pořadatelské jméno přeci jen zcela výsadní
postavení. Pozornost FEI na kvalitní zajištění tradičních světových standardů je proto vel-
mi výrazná. Ostražitost mezinárodních odborníků určitě vyplývá i ze zkušeností, které
mezinárodní jezdecká veřejnost v dané zemi udělá.

Jak již bylo sděleno holandský technický delegát neuznal po osobní lednové návštěvě
a odborné konzultaci na úrovni FEI povrch na Trojském ostrově jako způsobilý význam-
nosti ME. ČJF a organizátorům šampionátu (EuroHorse Promotion) bylo sděleno, že na
takovém povrchu se ME konat nebude.

Skutečnost že tato kontrola vůbec proběhla není jistě zcela obvyklé a určitě bylo vyvolá-
no zkušeností po loňském CSIO. Osobně se však nemohu smířit s faktem, že podle mého
a nejen mého názoru, nebyl sice povrch na TO ideální, ale vzhledem k počasí které pano-
valo, patřil k těm světlejším stránkám celého CSIO.

Areál našeho bývalého centrálního kolbiště (TJ Žižka Praha) trpí však řadou dalších
neduhů, zcela neslučitelných s organizací takového podniku. Ty jsou možná obyčejným
návštěvníkům skryty, (prostorové možnosti pro parkování kamionů, absence pitné vody
v normální vodovodní síti, nedostatek mycích boxů pro koně, nedostatek místa pro pohy-
bování nesoutěžících koní, nezpevněné cesty při nepříznivém počasí a další.).

Řada těchto problémů by se dala vyřešit dohodou s majitelem druhé části Trojského
ostrova (In Expo Group), která se však zatím na obzoru nerýsuje. Nemohu se tak ubránit
dojmu, že problém s povrchem je do jisté míry pouze zástojným a jaksi lépe definovatel-
ným důvodem, proč organizaci ME Praze odepřít.

Zdá se, že pokud se povrchu týče, organizátoři dokáží problém uspokojivě, leč velmi
náročně a nákladně vyřešit. Vše ostatní prověří květnové CSI J/Y. Zde budou sice moci
pořadatelé počty soutěžících ještě mírně ovlivnit, ale na ME se přihlásí určitě minimálně
stejný počet koní jako na loňské CSIO (cca 250). Na tyto počty koní se pak musí organizá-
toři připravit. Důležitým momentem šampionátu bude, že v rámci organizace, kdy se junioři
a mladí jezdci střídají v soutěžních dnech, bude každý den nutnou povodit, lonžovat a pod
sedlem pohybovat v areálu závodiště cca 100 až 120 koní, kteří nebudou soutěžit.

Již zkušenost před dvěma lety s drezurním šampionátem v Moskvě ukazuje, že FEI
dokáže být nemilosrdná a na poslední chvíli pořadatelství šampionátu odejmout. Stejně
jako dokáže s pomocí renomovaných organizátorů celou monstrózní akci náhradně uspo-
řádat ve stanoveném termínu jinde.

Pochopitelně na veřejnost pronikají jen filtrované informace z jednání našich nejvyšších slo-
žek s FEI. V rámci galavečera na Žofíně mě v mých úvahách poněkud podpořilo zaváhání v řeči
prezidenta ČJF Jaroslava Pecháčka, který z podia sdělil, že nepochybuje o zdaru MS a ME ve
voltiži v Brně. V případě pražského šampionátu pak použil slova jako „doufám“ a „pokud bude“,
která naznačila, že zde určitě není ještě vyhráno. Snad budeme moudřejší po zasedání centrální
ligy Světového poháru, které se uskuteční ve Varšavě při příležitosti finále středoevropské ligy
13.-16. března. Toho se zúčastní za organizátora pražského ME Luděk Novotný a za ČJF prezi-
dent Jaroslav Pecháček s generálním sekretářem Františkem Lomským. Za FEI bude přítomen
i veledůležitý John P. Roche (skoková komise FEI). Zda se podařilo našim zástupcům obavy FEI
rozptýlit a ČJF získá pořadatelskou důvěru se pokusíme zjistit v rozhovoru se zúčastněnými, kte-
rý přineseme v příštím čísle Jezdce. Cyril Neumann

Idol a Poker
V sobotu 1. března se ve Všeticích konal

pod taktovkou Václava Růžičky a Vladimíra
Maláka další večer, v rámci kterého se
vyhlašovali výsledky ankety Sympaťák
a Sympaťačka roku a, ve kterém pak
porota rozhodla i o vítězi z pětice mužů
a z pětice žen, kteří získali titul Idol roku.
Celou akci již třetím rokem organizuje ser-
ver peta.cz, který je také vyhlašovatalem
seriálu Auto Hase Volvo Tour. I proto bylo
právě v rámci tohoto večera představeno
poprvé v jezdecké společnosti i právě to
auto, o které se bude v letošním seriálu
soutěžit.

Hostitel večera Vladimír Malák se navíc
tentokrát rozhodnul obohatit večírek i o jez-
decké střetnutí. Pozval si proto na sobotní
večer několik sportovních přátel a vyzval je
k partii jezdeckého pokeru, do kterého se
svými partnery věnoval 50 000,- Kč.

Celý večer moderoval Aleš Suchánek
a ten jako první vyhlásil výsledky veřejného
hlasování na serveru peta.cz, na základě kte-
rého si tituly Sympaťák a Sympaťačka roku
odnesli Filip Doležal a Helena Suková.

Poté postupně před porotu předstoupila
závěrečná pětice finalistů v soutěži o titul
Idol roku. V té soutěží ženy a muži zvlášť
a porota z pětice H. Suková, K. Mikšíková,
B. Hudcová, L. Matunová a N. Roučková
zvolila Idolem roku mezi dívkami vybrala
Natálii Roučkovou.

Mezi muži se pak o přízeň poroty uchá-
zeli O. Pospíšil, A. Daněk, A. Opatrný,
M. Vítek a L. Jandourek a Idolem roku se
stal Ludvík Jandourek.

Nervy drásající Poker 
Po společenské části večera však v hale

všetického areálu pozvaní jezdci rozpoutali
takový závod, že zastínil veškeré dosavad-
ní večery. V závěrečném kole se dvojice
Nathálie Crnková na CONGO KING (Bost
Praha) a Vladimír Tretera s RED STAR
M (Stáj Tretera) rozeskakovali o vítězství
na parkuru, ve kterém byly tři překážky ve
výšce 165 cm!! Nakonec se z vítězství
radovala N. Crnková, když CONGO KING
zvlánul vše s neuvěřitelnou lehkostí. I RED
STAR M V. Tretery byl velmi dobrý a tento
silný kůň udělal jen lehkou chybu na kol-
mém skoku.

Nathalie Crnková zvítězila na CONGO
KING v jezdeckém Pokeru ve Všeticích
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Ponysport
hostila Lednice

V sobotu 1. března se přes ČR hnala
vichřice Ema. Obrazně, ale i skutečně se
v její stopě sjížděli z nejvzdálenějších míst
Čech, Moravy a Slezska do Lednice orga-
nizátoři a účastníci letošního slavnostního
vyhlašování výkonnostního žebříčku pony.
Při příjezdu do Lednice kolem sobotního
poledne bylo znát řádění vichřice. Poláma-
né stromy, rozházené bilboardy a hotel
bez elektřiny. Všichni jsme se navzájem
ptali: „Zvládneme to?“ Odpověď na tuto
otázku musí dát sami účastníci večera,
kterých se v sále lednického MY Hotelu
sešlo 110.

V 18.00 hod zahájil moderátor Míla Přího-
da junior večer, na který se těšila spousta
dvojic z ponysportu. Jen ti nejlepší  z celko-
vého počtu 149 přihlášených dvojic v žebříč-
ku měli tu čest převzít ceny a zvítězit.

Galavečer zahájil manažer pony Radovan
Šalek společně se starostou Lednice p.
Kabátem. První přišlo na scénu vyhodnocení
všestrannosti. Ceny věnoval Zooprodukt
Ešpandr a vítězka Veronika Příhodová se
těšila z nového typu sedla a i další umístění
Kamila Smékalová, Lucie Příhodová, Aneta
Pažoudková a Renata Mazalová byly odmě-
něny pěknými cenami.

V kategorii drezura 8-12 let zvítězila
Kateřina Rousová před začínajícími jezdky-
němi Katkou Rosickou, Lenkou Kočí, Hanou
Dostálovou a Kristinou Havlíčkovou. Násle-
dovalo vyhlášení drezury 13-16 let. V této
kategorii zvítězila Michaela Jirsová s BON-
SAJ se 17ti vítězstvími v sezoně. Následo-
vala ji Marie Vranková, Jana Maludová, Jiři-
na Pružinová a Veronika Jelínková. Ceny od
Jezdeckých potřeb Brno předala drezurní
jezdkyně Šárka Charvátová.

V loňském roce jsme měli tři zástupce na
ME pony ve Freundenbergu. Přítomná byla
jenom Veronika Příhodová (IBALGIN 33.
místo), která si převzala pamětní list.

Firma Univit a předsedkyně plemenné
knihy Český sportovní pony Marta Nevřivá
zastoupená panem Frederikem Bednářem
předali ceny nejlepším koním tohoto mladé-
ho plemene. Ve skocích se stal nejlepším
ČSP LORD FLORIMA Johanky Březinové,
v drezuře a všestrannosti nenašla přemoži-
tele klisna SALINA Kamily Smékalové.

Skokanem roku se ve skocích stala
Maruška Hrudková z JK Mělník, v drezuře
Kateřina Rosická z JK Céva a ve všestran-
nosti Kateřina Kučerová a DURANG
z Ponyklubu Olešnice.

Večer pak pokračoval vyhlašováním kate-
gorie skoky 13-16 let. Vítězství a zároveň 5.
místo si odnesla Alena Homolová z JK
Bost před Johankou Březinovou, Lenkou
Vachutkovou a Míšou Krulichovou. Na závěr
se pak předávali ceny v kategorii skoky
8-12 let. Vítězkou se stala Lucie Přikrylová
před Lucií Krulichovou, Týnou Šalkovou
a Eliškou Pavlíkovou. Pro sourozence Šal-
kovi byl večer o to víc slavnostní, že složili
zkoušku ZVVJ ve Frenštátě.

Nejlepším trenérem roku 2007 se stal
Miloslav Příhoda senior - jeho svěřenkyně
jako jediná dokončila ME. Jako stínoví trenéři
byli vyhlášeni za splnění kvalifikace a účast na
ME p. Pažoudka a Miroslav Půlpán. Jelikož
nebyli přítomni, cenu z darů valašských slivek
vzal pod ochranu manažer ponykomise.

Na závěr Marie Vranková jménem pony-
komise poděkovala oficiálně bývalé mana-
žerce Ivetě Biolkové za její práci a předala jí
obraz Jitky Bednářové-Smíškové. Její díla si
všichni mohli prohlédnout v doprovodné
výstavě. Marie Vranková

V Severoněmeckém Braunschweigu se
od 6. do 9.  března konal tradiční čtyřhvěz-
dičkový konkůr Löwen Classic. Sjela se
výborná konkurence z patnácti národů,
včetně šesti jezdců z první světové desítky.
V oválné hale stavěl technické parkury nej-
významnější německý stavitel Frank Rot-
henberger a ve stále vyprodaném hledišti
se vystřídalo 23 tisíc diváků. V prvotřídní
konkurenci se neztratila ani naše „Fran-
couzska“ Emma Augier de Moussac, která
zde startovala se svým druhým koněm,
12letým hřebcem L. SILVER JOTER (Luc-
ky Boy Joter). V páteční kvalifikaci na Vel-
kou cenu se po bravurním výkonu dostala
do rozeskakování a ani tam nechybovala
a nakonec obsadila skvělé šesté místo.
V sobotní kvalifikaci měla v základním par-
kuru dvě chyby a ve Velkou cenu skončila
se sedmi body.

Do Velké ceny se kvalifikovalo 41 dvojic
a deset z nich se dostalo do rozeskaková-
ní. Sítem neprošly takové veličiny, jako
Rakušan Thomas Frühmann s 12letým
THE SIXTH SENSE (Zorro T), který po
dvou chybách vzdal, stejně jako exmistr
Evropy Marko Kutscher s 12letým vala-
chem CASH (Carthago). Devět bodů si
odvezl holandský týmový světový i Evrop-
ský šampión Gerco Schröder s běloušem
EUROCOMMERCE ACAPULCO (Calido)
a jen o bod méně měl jeho kolega Piet
Raijmakers s ryzákem VAN SCHIJNDEL’S
CURTIS (Coriano). Hned první skok byl
osudný pro Meredith Michaels-Beerbaum
s rekonvalescentem CHECKMATE (Con-
tender) a poslední překážka zase vyřadila
Jessicu Kürten s 9letou nadějí CASTLE
FORBES CADEAU Z (Calvaro Z). Se čtyř-
mi body skončili ku příkladu Franke Sloot-
haak, Daniel Deusser, Heinrich-Hermann
Engemann a další. Skandovaný potlesk na
otevřené scéně sklidil Marcus Ehning
s teprve 9letým hřebcem VULKANO FRH
(Voltaire) i když si odvezl, po velmi pohled-
ném parkuru jeden bod za překročení
časového limitu.

Rozeskakování se velmi dramaticky gra-
dovalo. Ir Cameron Hanley  s 9letým hol-
štýnem S.I.E.C. LIVELLO (Limbus) udělal
chybu a Švýcar Pius Schwitzer na UNI-
QUE X CH (Ulisse) z přemíry snahy shodil

hned dvakrát. Jednou chyboval i top favorit
Albert Zoer, další z holandských šampiónů,
se svou jedničkou OKI DOKI (Jodokus),
stejně jako Christian Ahlmann na 13letém
SINCLAIRE (Singular Joter). První kdo
vsadil na jistotu byl italský amatér Omar
Bonomelli s 12letým ryzákem QUINTERO
(Quidam de Revel) a byl bez chyby. Smůlu
měla další startující, belgická mladá jezdky-
ně, 21letá Judy-Ann Melchior na AKTION
PUR Z (Pilot), které spadl poslední skok
a stejně dopadl i domácí matador Thomas
Voss na LEONARDO B (Loran). Zato vítěz
páteční kvalifikace, Holanďan Gert-Jan
Bruggink s 10letým PRIMEVAL WINGS šel
skvěle, bez chyby o čtyři vteřiny rychleji
než dosud vedoucí Ital. Už se zdálo být
rozhodnuto, jenže na startu se objevil
švédský kouzelník Rolf-Göran Bengtsson
na NINJA LA SILLA (Quidam). Ten také
neshodil a byl ještě o půl vteřiny rychlejší.
Do varu přivedl arénu poslední startující
49letý Otto Becker s hnědákem LUNATIC
(Life is Life), který po suverénním výkonu
byl ještě o vteřinu rychlejší. Na dekorování
pak převzal od pořadatelů klíče od nového
modelu VW Golf v hodnotě 30 000 EUR.

Dvanáctiletého vestfálského valacha
LUNATIC převzal O. Becker v listopadu,
kdy se jeho dosavadní jezdkyně, německá
Ukrajinka Katharina Offel, začala připravo-
vat na mateřské povinnosti.

V Braunschweigu se jezdily i výborně
obsazené drezurní soutěže. GPS vyhrála
Emma Hindle z Velké Británie na LANCET
(Wenzel I) 71,680%, druhý byl domácí
Hubertus Schmidt na WANSUELA SUER-
TE (Warkant) 71,480% před Dánkou Lone
Jörgensen na 8leté DONNA ASANA (Don
Schufro) 70,680%. V GP KÜR byla nejlepší
Australanka Kristy Oatley na 13letém
QUANDO-QUANDO (Quatro B) 77,65%,
druhý Hubertus Schmidt na 12letém hřebci
WELTISSIMO (Welt Hit II) získal 75%
a třetí,jeho krajanka Heike Kemmer na
10letém ROYAL DIAMANT (Rubinstein I)
72,90%.

Hlavní sobotní a nedělní skokové soutě-
že bylo možno i u nás sledovat na satelitní
stanici NDR. Podrobnosti najdete na 
www.loewenclassic.com

Václav Dvořák

Emě de Moussac se daří
V kategorii všestrannost zvítězila Veronika Příhodová před Kamilou Smékalovou, Lucií Pří-
hodovou, Anetou Pažoudkovou a Renatou Mazalovou
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Přívěsy z Chloumku
Přívěsy pro koně ovládly

naše silnice a dávno pryč jsou
doby, kdy jsme se za volanty
vozů se zapřaženými přeprav-
níky poznávali. Přepravní boxy
se staly nedílnou součástí
našich jezdeckých životů.
Pochopitelně s poptávkou při-
chází i nabídka a tak si dnes
můžeme vybírat z řady značek
a vedle přepravníků domácí
provenience operují na našem
trhu i přepravníky od renomo-
vaných výrobců. Jedním z nej-
pilnějších prodejců tvoří tan-
dem Vladimíra Kozáková
a Jan Hartman, kteří téměř na
každé koňské akci v naší
republice propagují přívěsy
německých firem Wörmann,
Humbaur a v posledních sezó-
nách i autopřepravníků pro
koně od francouzské společ-
nosti Theault. Protože s nabíd-
kou společnosti se pravidelně
setkáváte i na stránkách Jezd-
ce požádali jsme Vladimíru
Kozákovou o krátké shrnutí
hlavních předností nabízených
značek.

Tak tedy, v čem si myslíte
mají přívěsy značek Wör-
mann a Humbaur své největ-
ší přednosti?

Naprosto největší přednost
spatřuji v obrovské variabilitě
přívěsů co se týče jejich veli-
kosti, příslušenství a volby kva-
litních typů podlah. U obou
výrobců je možno volit si přívě-
sy bez sedlovny, se sedlovnou
standardní a westernovou. Co
se týče podlah, i základní typy
mají volbu buď hliníkové podla-
hy nebo podlahy kde se jedná
o kombinaci plastické hmoty

a hliníku, některé typy přívěsů
mají tuto podlahu již ve stan-
dardní výbavě. Nehody, při kte-
rých propadne kůň podlahou
patří k tomu nejstrašnějšímu co
může majitele koní při přepravě
potkat a proto jsem přesvědče-
na, že díky možnosti volby pod-
lahy u přívěsů těchto značek
můžeme této hrozbě předchá-
zet. Značka Humbaur pak nabí-
zí i unikátní sklolaminátové
modely, kde ani v bocích pře-
kližku nenaleznete, je nahraze-
na tvrzenou pěnovou hmotou,
která nepodléhá ani vlhkosti ani
amoniaku z moči koní. Jistou
výhodou jsou i o něco výhod-
nější ceny pro české zákazníky
než-li v Evropě.

Jak dlouho se prodeji pří-
věsů Vaše firma věnuje?

Naše aktivity odstartoval můj
návrat z tříletého sportovního
pobytu v SRN. V roce 2001
jsem oslovila firmu Wörmann
GmbH. Protože se nám dařilo,
byli jsme v roce 2004 již sami
osloveni f irmou Humbaur
GmbH a vzápětí i francouzskou
firmou Theault. Firma Humbaur
je již na trhu s přívěsy všech
možných druhů skutečným
gigantem. Na evropský trh již
dodala za dobu své existence
480 000 přívěsů, autopřeprav-
níků, pojízdných stánků, sklá-
pěcích přívěsů a jiných speciá-
lů. I značka Theault patří mezi
leadery v Evropě a ta je zamě-
řena na výrobu autopřepravní-
ků pro dva koně, ale i na kami-
ony pro 3 až 11 koní. Firma má
85letou tradici.

Předpokládám, že všechny
typy přepravníků nejsou na

skladě. Jaké dodací lhůty
jste schopni splnit?

Celkově nabízíme 28 typů
přívěsů. Snažíme se abychom
na skladě stále měli všechny
základní modely. Pokud nena-
lezneme požadovaný přívěs
u nás, poptáváme jej
v Německu. Pokud je skladem
tam trvá jeho dodání zákazní-
kovi tři pracovní dny. Pokud se
však musí přívěs vyrábět na
zakázku musí si zákazník
počkat 3-4 týdny.

Kde sídlí Vaše firma?
Pokud říkám „u nás“ mám na

mysli náš dům v Chloumku
u Mělníka, kde máme nejen
centrum naší firmy, ale kde
i bydlíme a máme svoje koně.

A k tomu jsem se chtěl
dostat. Vedle vašich výstav-
ních a prodejních aktivit jste
se stali i čerstvými rodiči

Vlaďka Kozáková a Jan Hartman

a vašeho potomka jsme vidě-
li při foto přehlídce „koňař-
ských“ dětí na Žofíně. Zbývá
Vám ještě čas i na koně?

S časem je to skutečně velmi
napnuté, ale snažím se opět do
svého denního programu zařa-
dit i koně. Před mateřskou pře-
stávkou jsem se dostala se
svými dvěma koňmi na úroveň
-S-. Doufám, že oba se letos
v této obtížnosti i díky pomoci
trenéra Miloše Steina opět
objeví.

Přejeme Vám tedy i hodně
sportovních úspěchů. 

Cyril Neumann

Tretera 
do Korycan

Ze stáje Tarpan Odolena
Voda dorazila zpráva, že po
vzájemné dohodě končí pra-
covní vztah s Jiřím Papouš-
kem. V sedlech koní stáje uvi-
díme v sezóně 2008 Vladimíra
Vrubela, Lukáše Veselku,
Natálii Roučkovou a juniora
Jana Nováka. Podle posled-
ních informací je budoucí
domovskou stájí pro Jiřího
Papouška nový areál v Kame-
nici u Jesenice, který provozuje
dlouholetý přítel rodiny
Papouškových Michal Kukač-
ka. Pro Jiřího Papouška by zde
měl být v sezóně 2008 k dispo-
zici, vedle řady mladých koní,
i kůň nejvyšší výkonnosti,
importovaný v nejbližších týd-
nech ze zahraničí.

Papoušek 
se stěhuje

Areál v Korycanech, který
přes tři roky provozoval Milan
Severa mění majitele. Do těsné
blízkosti Prahy se stěhuje
brněnský Vladimír Tretera.
V nejbližších dnech by měly být
vyřízeny veškeré formality
a Vladimír Tretera, který si při-
veze cca 12 koní, se stane
Středočechem.
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Sportovní 
kalendáfi

hala
22.3. Bernartice ZM-L
22.3. Slatiňany A/S
22.3. Albertovec ZM-L
22.3. Heroutice ZM-L+pony
29.3. Trojanovice ZM-L+pony
29.-30.3. Praha - Cís. ostrov Z-ST
30.3. Vondrov ZL-L
30.3. Hradištko ZL-ST

otevřená kolbiště
22.-23.3. Mělník Z-L
29.3. Mělník D/Z-L
30.3. Brno - Soběšice Z-ST

Pohár žen
Nebývalé množství přihlášených jezdců

a koní provázelo 8. března šestadvacátý roč-
ník Poháru žen ve Frenštátě p. R. Nejmladší
účastnicí byla teprve dvanáctiletá ostravská
Tina Šalková s GALILEA a CICHA TON 1.
V sobotu nebyla na stupních vítězů, zato
v neděli zvítězila v soutěži pony.

V hlavní soutěži Poháru žen (-ZL-) star-
tovalo 71 dvojic. Základní kolo ukončilo tři-
advacet  s čistým kontem. Proto se roze-
skakovalo a šest dvojic bylo opět bez
penalizace. Ve druhém rozeskakování
předvedla bezchybný výkon pouze vítězka
a v nejrychlejším čase zvítězila Lucie Str-
nadlová s AURA 1 ze stáje SKL Trojanovi-
ce. Další dvě jednou chybovaly a tak dosa-
žením lepšího času skončila druhá další
jezdkyně Trojanovic Andrea Kubová
a CADETKA. Třetí příčka patřila domácí
Silvii Szolnokyové s DEISY 12.

V neděli pokračovaly ve stejné hale sko-
kové soutěže pony, jejichž 5. ročník pořá-
dal JK Trojanovice.

Celkové výsledky na straně 8. -jge-

Vítězkou Poháru žen ve Frenštátě pod
Radhoštěm se stala Lucie Strnadlová na
AURA 1 (Stáj SKL Trojanovice)

Filip Doležal je nyní na měsíční stáži v belgic-
ké stáji Stall Bruynseels. Pod dohledem Har-
ryho Bruynseelse pracuje společně s jeho
synem Nielsem na koních belgické stáje. 
Niels Bruynseels, kterému je 24 let, je čle-
nem repre týmu Belgie a v loňském roce
byl zvolen talentem roku. Již dva roky ho
trénuje Jos Lansink. Mezi jeho významné
úspěchy patří vítězství v GP Bratislava
2003 a v GP Gijon (Španělsko) a k jeho
největším úspěchům kariéry patří i páté
místo na ME seniorů v Manheimu, které
získal s koněm ITEM DE QUINTIN.

Wiener Neustadt
O víkendu 29. února - 2. března se

v rakouském areálu Wiener Neustadt
konaly opět jezdecké závody. I tentokrát se
zúčastnili Martin Ohnheiser (CARDINO OIL
TEAM, ROCCO OIL TEAM), Veronika
Šimůnková Veronika (LADY ESPRIT OIl
TEAM), Milan Šrotek Milan (ITAR), Veroni-
ka Šrotková (ATTILA, LUISIANA), Klára
Flisníková (GOMERA, BARHEZ) a Karolí-
na Flisníková (UNIE, EURA). Ekipa čes-
kých jezdců nebyla tak početná, jako před
třemi týdny, ale i takse našim jezdcům
podařilo několik pěkných výkonů.

Veronica Šrotková obsadila mezi juniory
(110 cm) 3. místo. Nejúspěšnějším členem
výpravy byla Karolína Flisníková, která zís-
kala 2. a 4. místo (110 cm), 3. místo v -L*-
a v sobotu byla s oběma klisnami ex equo
na 1.místě v -L*-.

Další závody se v tomto areálu budou
konat 21. - 23. března a již dnes je přihláše-
no více než 30 koní z ČR. V. Šimůnková

ČSOB ČSP
v Mostě

Již za několik týdnů se rozeběhne další
ročník Českého skokového poháru. Jak
jsme pozorně sledovali na stránkách Jezd-
ce i letos bude v jeho názvu obsaženo jmé-
no hlavního parnera Československé
obchodní banky a tak se s logem ČSOB
budeme v jezdeckém sportu setkávat
i nadále.

Novinkou letošního ročníku je, že pořa-
datelé vyšli vstříc svému generálnímu part-
nerovi a uspořádají letos ČSOB Velkou
cenu opět i v severočeské oblasti, která
vloni po absenci Ústí nad Labem chyběla.
Letos se bude ČSOB Velká cena zařazená
do ČSP konat i na Hipodromu v Mostě
a zde ji 20.-21. září uspořádá JK Všemily,
který dosud organizoval „svoji” Velkou
cenu v Hradci Králové.

Kalendář ČSOB ČSP 2008
1. Praha 26.4. – 27.4.
2. Brno 3.5. – 4.5.
3. Ostrava 16.5. – 18.5.
4. Kolín 24.5. – 25.5.
5. Litomyšl 6.6. – 8.6.
6. Opava 20.6. - 22.6.
7. Strakonice 4.7. – 6.7.
8. Jemčina 12.7. – 13.7.
9. Plzeň 29.8. – 31.8.

10. Most 20.9. – 21.9.
11. Frenštát p.R. + Finále 26.9. – 28.9.Foto J. Gebauer

Druhý ročník Lamborghini Praha Parkur
Cup se koná 30. března v Hradištku u Sad-
ské. Jednodenní skokové závody, vyvrcholí
soutěží úrovně -ST*-. Ve čtyřech soutěžích
budou rozděleny dotace ve výši 60 000,-
Kč a dále jezdci získají věcné ceny ve výši
140 000,- Kč.

Vítěz hlavní soutěže závodů se může
kromě vysoké finanční výhry těšit na spe-
ciální poukázku na okruh, kde stráví celý
den ve vozech značky Lamborghini a bude
tak na vlastní kůži moci vyzkoušet jejich
vynikající jízdní vlastnosti. 

Vítěz třetí soutěže (-S-) získá kromě hod-
notných cen i na víkend vybraný sportovní
vůz z autosalonu společnosti Auto Exner.

Lamborghini
podruhé

Co bude dál?
Z minulým číslem zpravodaje Jez-

dec se mezi většinu z vás dostala
i Jezdecká ročenka 2007. Na více
jak 80 stranách jste již po jedenácté
nalezli fotografické reportáže z toho
nejdůležitějšího, co přinesl uplynulý
jezdecký rok. Tentokrát jsme však
v Jezdecké ročence výrazně rozšířili
textovou část a osobností z různých
stran spektra naší jezdecké společ-
nosti jsme pomocí vstupního textu
MVDr. Norberta Záliše jsme se
zeptali na jejich představu o budou-
cím vývoji jezdectví. Podle prvních
reakcí čtenářů toto téma zaujalo
a tak potvrzujeme v Jezdecké ročen-
ce MVDr. Norbertem Zálišem vyslo-
vený názor, že by tato diskuze
mohla pokračovat dále i na strán-
kách Jezdce.

Od příštího čísla se tak budete
v rámečcích této barvy moci sezná-
mit s názorem dalších osobností naší
společnosti a s jejich odpovědí na
otázku Co bude dál?

Kdo na ME?
V úterý 11. března proběhla v Praze

schůzka některých majitelů koní, kteří
deklarují zájem startu na pražském ME
juniorů s manažerem skokové komise ČJF
Václavem Drbalem. 

Na schůzce byly upřesněny podmínky
nominace ze strany ČJF. Skoková komise
předpokládá pochopitelně úspěšný start na
květnové generálce na šampionát na CSI
J/Y v Praze, dále pak úspěšný start na CSI
J/Y v Neubeeren a také počítá s tím, že
junioři a mladí jezdci, kteří by nás měli
reprezentovat na ME budou svoji výkon-
nost demnonstrovat minimálně ve třech
Velkých cenách v rámci ČSOB ČSP.

Zahájení v teplé Itálii
Na otevřených kolbištích zahájí junioři

sezónu 2008 v Itálii, kam k CSI ve dnech
29.-30. března odcestuje Nathálie Crnková
(CONGO KING, LICORI) a Michaela Haž-
muková (GRAF CONNY, QUINTA
D’ARSOUILLE, CALETTO Z).



SPORT REPORTÁŽE

Prodám klisnu do sportu Amoural/Silvio II., v dubnu 4 roky.
Narostlá, zdravá, charakterní hnědka s lysinou, v přípravě
na první skokovou sezónu. KVH 167 cm. Cena dohodou.
Nutno vidět. Mob. 604 857 497.

Podkováři do
Jaroměře

Tradiční podkovářské dny se
budou na Střední řemeslné
škole v Jaroměři konat 28.-29.
března. Záštitu nad tímto mezi-
národním setkáním kovářů celé
Evropy převzal poslanec Parla-
mentu ČR Karel Kratochvíle
a vedle podkovářžských soutě-
ží je pro zájemce připravena
opět řada zajímavých předná-
šek českých i zahraničních lek-
torů. Přihlášky přijímá SŠŘ
Jaroměř do 21. března na:
sekretariat@sou-jaromer.cz

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

V sobotu 1. března se v hale na Císařském ostrově konaly drezur-
ní závody, které vyvrcholily úlohou IM II. V té mezi pěti jezdci zvítě-
zil domácí Fabricio Sigismondi na PLESANT a na druhém místě
skončila Tina Röttgen na WILLIAM ze SRN (foto).

Foto K. Návojová
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Výsledky
Praha - Císařský ostrov 1.3. dre-

zura -JU 06- (12) 1. Zeusová - COR-
RADO AZ, 2. Sigismondi - LAFAYET-
TE (oba JS Císařský ostrov), 3.
Marešová - LUCKY LIFE (Bořeň Svin-
čice), SG 2000 (9) 1. Ryndák - BLACK
2 (Žeravíková), 2. Neumannová - EDIE
1 (PJK Gabrielka), 3. Střebáková -
TEREZA 3 (JK Iluze Makotřasy), IM II
2001 (5) 1. Sigismondi - PLESANT (JS
Císařský ostrov), 2. Röttgen - WILLIAM
(SRN), 3. Zeusová - LOUTANAS (JS
Císařský ostrov).

Frenštát pod Radhoštěm 8. 3. -Z-
děti a junioři (33) 1. A. Palkevičová -
CEJLON 6 (JK Přerov), koně start. 1.
rokem (9) 1. K. Hulíková - LYKRA (JK
Luboš), ostatní (15) 1. M. Žilinská -
DEBRA (Stáj Newport), stup. obt. do
110 cm (72) 1. L. Strnadlová - AURA 1
(Stáj SKL Trojanovice), 2. S. Zelinková
- POMNĚNKA (JK Přerov), 3. M. Ramí-
ková - KARUSO (JK Cento Bruzovice).
Pohár žen -ZL- (71) 1. L. Strnadlová -
AURA 1, 2. A. Kubová - CADETKA
(obě SKL Trojanovice), 3. S. Szolnoky-
ová - DAISY 12 (Frenštát p. R).

Vítězové nedělních  pony soutěží:
ZP handicap (11) - M. Zemánek -
LENKA (JK Trojanovice), ZLP handi-
cap (13) - H. Bužková - MARKÝZA 3
(Starý mlýn Opava Kylešovice), LP
handicap (18) - L. Strnadlová - MARIO
2 (Stáj SKL Trojanovice), SP handicap
(12) - T. Šalková - GERA 1 (Dagmar
Šalková - Oxer). 

Informace o předplatném pro rok 2008
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2008, včetně poštovného je v tomto roce pro čtenáře v ČR 540,- Kč resp.

696,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2008 1150,- Kč a ke čtenářům
v zámoří bude putovat Jezdec za 2100,- 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 A či 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.s. 2008.

V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.


