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Ani se nechce věřit, ale další rok našeho
jezdeckého života je za námi. V životě zpra-
vodaje Jezdec je to již dvanáctá sezóna a je
až neuvěřitelné co se za uplynulých dva-
náct let v naší jezdecké společnosti stalo.
Ta letošní je opět slavná a výjimečná. Jez-
dectví udělalo, účastí na olympijských
hrách, další kvalitativní krok ke své populari-
tě. Pochopitelně tak jako se v roce 2000 vše
točilo okolo mistrovského titulu A. Opatrné-
ho, v roce 2004 vše ostatní zastiňuje olym-
pijská účast J. Hatly v Aténách. Vedle ní se
téměř ztrácí skutečnost, že český skokový
tým startoval v šesti Pohárech národů a až
se nechce věřit, že bývaly doby, kdy sesta-
vit tým pro tuto soutěž bylo téměř nemožné.

Zahraniční výjezdy všech našich jezdců
na důležité zahraniční soutěže, včetně
evropských a světových šampionátů se
dají počítat na desítky a již ani příznivci jez-
dectví neznají mnohá jména českých
reprezentantů.

Za námi je i další dobře zorganizované
české CSIO a navíc ČJF ve společnosti
Golem konečně našla kvalitního a korektní-
ho partnera.

Jezdectví určitě začíná brát na vědomí
i nejezdecká část veřejnosti a to je určitě
dobře. Tento pozitivní rozmach však přiná-
ší stále nové a nové úkoly. Kvantita jezdec-
kého sportu vyvolává nároky především na
nová systémová řešení. Ať se nám všem
daří tyto systémy vytvářet přeje do roku
2005 vám všem za redakci zpravodaje
Jezdec Cyril NeumannJ. Hatla – KYRENEJENNALLA’S BOY v Aténách

P. Vozáb s kladrubským spřežením reprezentoval i na MSMistr ČR 2004 ve skocích M. Šoupal – GRANNA ARGENTINA

Foto T. Holcbecher
Foto J. Bělohlav

Foto L. Gotthardová

P. Sůrová – BELFAST přivezli z Polska meziná-
rodní vítězství v soutěži CIC



SPORT REPORTÁŽE

-2-

Předvánoční polské turné
CSI-W Poznaň

Poslední závod roku započítávaný do
ligy Světového poháru centrální Evropy se
konal ve dnech 3.-5. prosince v polské
Poznani. Důležitý byl především pro
A. Opatrného, který se nalézá v horké
postupové zóně pro finále roku 2005. To
se koná opět v Las Vegas a A. Opatrný by
určitě byl opět rád „u toho“. Spolu s ním se
však k CSI-W Poznaň vypravilo dalších
šest jezdců.

Polští pořadatelé již mají v rozpisech
mezinárodních soutěží systémové jasno
a tak připravili pro jezdce a koně tradiční tři
úrovně. Dvě do 130 cm pro mladé 6 a 7 leté
koně a úroveň Malé rundy a třetí obtížnější
pod názvem Velká runda. Ta se skládala ze
dvou kvalifikací do 140 cm na čas. Pro nej-
lepších 30 dvojic pak byla přístupna Velká
cena Poznaně, kde se již jezdilo o skutečně
důležité body Světového poháru.

A. Opatrný měl v Poznani koně
FAMOUS, CORZÁR a šestiletého NAREW
SON. Dalšími reprezentanty byli: K. Papou-
šek s MAGIC BOY, CATRICK ORION
a GOLAS, J. Papoušek na NIKITA a SH
LEA, Z. Žíla s EVERDEN, PINOT GRIGIO
a LE PATRON, P. Kuba s ASTERIX
a TORO, D. Fialka s FARADAY
a CARTOUCHE a M. Matějka na SKARA
SALDO a OLLINO Denter Plus.

Poměrně masivně obsadil český tým
soutěž mladých koní. V pátečním dvoufá-
zovém skákání (130/130) si nejlépe vedl
J. Papoušek a SH LEA, který obsadil po
bezchybném výkonu 4. místo. A. Opatrný
a NAREW SON dokončili se 4 body ve
druhé fázi, ostatní koně chybovali j iž
v první části kursu (GOLAS 1 bod,
LE PATRON 4 body a TORO 8 bodů).

V sobotní soutěži mladých koní stejné
obtížnosti jsme získali 3. místo díky Z. Žílo-
vi na LE PATRON (0/0) a 5. místo opět
díky J. Papouškovi na SH LEA (0/0).

Jiří Papoušek na SH LEA byl úspěšný
i v nedělním finále, kdy po rozeskakování
13 dvojic skončil po jedné chybě na
6. pozici. V rozeskakování mu asistoval
i brat Kamil na GOLAS, který dokončil se
stejným výsledkem na 8. místě. Z. Žíla na
LE PATRON inkasoval 4 body a A. Opatr-
ný s NAREW SON obsadil 25. příčku
s 8 body.

Střední úroveň Malé rundy jsme obeslali
pouze v pátek a zde jsme měli dva zástup-
ce K. Papouška s MAGIC BOY a M. Matěj-
ku na SKARA SALDO, kteří se však nepro-
sadili.

Druhá část koní se tak objevila přede-
vším v nejtěžší skupině. V pátečním skoku
do 140 cm na čas startovalo za ČR deset
dvojic. Nejlépe se dařilo K. Papouškovi na
CATRICK ORION aj. Papouškovi na NIKI-
TA, kteří oba dokončili bez chyby a skončili
ve druhé desítce umístěných. Bohužel na
kvalif ikační místa zatím nedosáhnul
A. Opatrný, který měl na FAMOUS 4 body
a s CORSÁR 8 bodů.

Situace se k našemu velkému zklamání
opakovala i v sobotu kdy A. Opatrný
dokončil s oběma koňmi se 4. body a do
finále se nekvalifikoval. I v sobotu se dařilo
J. Papouškovi na NIKITA (0 bodů), stejně
jako Z. Žíla a PINOT GRIGIO.

Do finále se kvalifikovali v podstatě
všichni ti, kteří dokázali alespoň jedno kolo
dokončit s nulou. Z našich to byli Z. Žíla na
PINOT GRIGIO, K. Papoušek s CATRICK
ORION a J. Papoušek na NIKITA.

Ve Velké ceně si pak nejlépe vedl Z. Žíla
a PINOT GRIGIO. Dvojice dokončila se

4 body na ex equo 11. místě, stejně jako
CATRICK ORION K. Papouška. J. Papou-
šek a NIKITA inkasoval třikrát.

Centrální Evropa v pořadí
A. Opatrný bohužel žádné body

z Poznaně nedovezl. Ten nejvyšší počet si
na své konto naopak připsal Rus V. Tuga-
nov (LEROY BROWN), který skončil na
3. místě za německou dvojicí jezdců A. Thi-
eme (NEANDER 4) a H. Schmidt (INSCHA
20). V. Tuganova tak poznaňský bodový
zisk (20 bodů) katapultoval před A. Opatr-
ného na 4. příčku. Páté místo má nyní jeho
národní kolegyně L. Kochetova. I ta po
zisku 8 bodů z Poznaně se 75 body dosta-
la o tři body před A. Opatrného. Situace
v lize před závěrečným kolem při CSI-
W Varšava v březnu příštího roku vypadá
tedy následovně:

Na čele je jasně Polák G. Kubiak
s 95 body. Tento jezdec v dosavadních
17 kolech bodoval osmkrát (deset účastí)
a nejlépe se mu dařilo v Moskvě. Druhé
místo patří Estonci G. Klettenbergovi, který
má 79 bodů. Tento jezdec má osm účastí
a sedmkrát bodový zisk s nejlepším výsled-
kem při CSI-W Tallin. Třetí je další Polák
K. Ludwiczak (78 bodů) před ruskými jezd-
ci V. Tuganovem (76) a L. Kochetovou (75)
a A. Opatrným (72). Za naším jezdce je
pak na sedmé příčce Litevec G. Silinsh se
ztrátou deset bodů. Vše je tedy nyní na
posledním kole ve Varšavě (17.-20. břez-
na). Zde budou bodové zisky koeficientem
násobeny dvěma a tak ještě může být vše
jinak. Z dalších našich jezdců je Z. Žíla
dvanáctý se 45 body, P. Doležal 23.
s 27 body a Z. Zelinková 27. s 24 body.

CSI Lešno
Trojice českých jezdců se v ČR skuteč-

ně jen otočila a vrátila se do Polska k další-
mu CSI. To bylo na programu ve dnech
10.-12. prosince a místem bylo Lešno.
Vedle A. Opatrného s koňmi FAMOUS,
CORSÁR, NAREW SON a SUPREME Oil
Team, zde startovali i bratři Papouškové.
Kamil na KODARCO, MAGIC BOY, LARA-
MON a MAMA MIA a Jiří s SH LEA a NIKI-
TA.

V páteční soutěži mladých koní do 130
cm jsme měli tři zástupce a všichni absol-
vovali bez trestných bodů. K. Papoušek na
LARAMON skončil pátý, Jiří s SH LEA
šestý.

V nejtěžší páteční soutěži 140/140 jsme
získali díky A. Opatrnému a FAMOUS
vítězství. Dobře mu sekundoval K. Papou-
šek a MAMA MIA, který byl po bezchyb-
ném výkonu čtvrtý. Další trojice koní -
SUPREME Oil Team, Nikita a MAGIC BOY
dokončila s jednou chybou.

V sobotu jsme pokračovali také dobře
a LARAMON skončil mezi mladými koňmi
(125/130) na 3. místě. Obě fáze bez chyby
měl ve střední úrovni (130/135) i A. Opatr-
ný a CORSÁR a získal další 3. příčku.
V nejtěžší soutěži do 140 cm na čas si nej-
lépe vedl A. Opatrný a SUPREME Oil
Team, který s nulou skončil na 8. místě.

Finálová nedělní jízda mladých koní
(130+ rozeskakování) byla určena pro nej-
lepších 20 dvojic. ČR zde měla tři zástupce
a nejlépe skončil J. Papoušek na SH LEA
na 6. místě (0+0). NAREW SON inkasoval
bod za čas a LARAMON 4 body.

Ve finále Malé rundy (135cm + rozeska-
kování) skončil SUPREME Oil Team po
chybě v rozeskakování na 3. místě.
KODARCO dokončil se 4 body.

V Grand Prix Leszno startoval A. Opatr-
ný a FAMOUS, J. Papoušek na NIKITA
a K. Papoušek na MAMA MIA. První dva
naši jezdci dokončili se 4 body, K. Papou-
šek byl vyloučen po zastavení a násled-
ném pádu.

Medaile, medaile
hejbejte se

Olympijské hry v Aténách mají dohry
u jednacích stolů a měsíce po jezdeckých
soutěžích se o medailistech rozhoduje u dis-
ciplinárních komisí. První řešení přinesla jed-
nání odvolací a disciplinární komise FEI
2. prosince v Ženevě. Jednalo se o dvou
německých koních GOLDFEVER (L. Beer-
baum) a RINGWOOD COCKATOO (B. Hoy),
u kterých byly nalezeny nedovolené látky.

Verdikt u koně GOLDFEVER, který byl
členem vítězného německého týmu, je jed-
noznačný. Komise rozhodla, že i když bylo
dokázáno, že se nedovolená látka beta-
methason dostala do těla koně nechtěně
prostřednictvím hojivé masti, která byla
před závodem koni aplikována, jednalo se
o porušení veterinárních pravidel a tudíž je
dvojice ze všech olympijských soutěží dis-
kvalifikována. Německé družstvo tak bez
výsledků GOLDFEVERA ztrácí zlaté meda-
ile a propadlo se na bronzovou příčku.
Nejmenovaná osoba, která mast bez kon-
zultace s olympijskými veterináři použila
byla potrestána pokutou 1 500,- CHF +
výdaje na jednání komise 750,- CHF.

I v případě koně RINGWOOD COCKA-
TOO se zakázaná látka hydroxy diphen-
hydramin dostala prostřednictvím masti
proti otlakům. Oproti tomu zde zodpovědné
osoby za koně RINGWOOD COCKATOO
prokázali ústní komunikaci s oficiálními
veterináři OH, od kterých chybně dostali
k použití přípravku povolení. Dvojice
B. Hoy a RINGWOOD COCKATOO tak
byla zproštěna obvinění a v tomto případě
nedošlo k žádné sankci. B. Hoy si s letoš-
ními OH již tak užila dost.

I když to zatím nebylo oficiálně oznáme-
no, dá se předpokládat i další zásadní
posun ve skokové soutěži jednotlivců. Zde
uvíznul v antidopingové síti zlatý Ir C.
O’Connor a jeho WATERFORD CRYSTAL.
Jeho druhý vzorek byl navíc ukraden
z laboratoří v Newmarketu a tak je hladina
okolo tohoto koně ještě více rozvířena.
Pokud se potvrdí probleskující zprávy
a WATERFORD CRYSTAL bude diskvalifi-
kován, získá naopak Německo další bron-
zovou medaili, ke které postoupí ze 4. pozi-
ce překvapení olympijského turnaje
M. Kutscher s MONTENDER. Na tento ver-
dikt si však zatím musíme počkat. Zřejmé
je zatím tedy jen to, že rozeskakování mezi
celky USA a Švédska o stříbro, nakonec
vyneslo tým USA ke zlatu. V tabulkách pak
bude Švédsko zapsáno na 2. místě a tým
SRN je třetí.

Celá tato aféra však přispěla k novým
a horečným jednáním okolo způsobu zjišťo-
vání nedovolených látek u koní. Tento pro-
ces byl zahájen při zasedání bura FEI
v Buenos Aires a stále pokračuje. Určitě se
dočkáme nových přístupů a doufejme, že
se podobné situace již v budoucnu nebu-
dou opakovat, alespoň ne tak v masivní šíři.

Není Hradec jako Hradec
V minulém čísle jsme uvedli termíny

důležitých soutěží sezóny 2005 a omlouvá-
me se za chybu. MČR pony se ve dnech
26.-28. srpna 2005 konají v Hradci nad
Moravici, ne v Hradci Králové.
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Senzační Meredith
Riders Tour 2004

Finále Riders Tour 2004, které se konalo
při halovém CSI v Mnichově ve dnech 2.-5.
prosince bylo napínavé až do posledního
okamžiku. Zvítězila totiž až poslední startu-
jící Meredith Michaels-Beerbaum na
SHUTTERFLY a získala tak titul „Rider of
the Year“.

V samotné Velké ceně Mnichova skonči-
la druhá, ale bodový zisk za toto umístění jí
stačil nejen na titul Jezdec roku, (který je
spojen s finanční odměnou 250 000,-
Euro), ale posunul ji i na čelo mezinárodní-
ho skokového žebříčku FEI. M. Michaels-
Beerbaum měla v té chvíli za sebou sku-
tečně senzační sezónu a na dotacích zatím
vyhrála 965 000 Euro. To však ještě nevě-
děla jak dopadne prestižní turnaj nejlepších
deseti skokových jezdců světa, který ji za
týden čekal v Ženevě.

Ale vraťme se do Mnichova. Až do
posledního kola vedoucí jezdec seriálu
Riders Tour Markus Ehning, nasbíral hned
v prvním kole 12 trestných bodů a tím ani
nepostoupil do druhého kola. To bylo urče-
no jen nejlepším deseti. O vítězství
v Riders Tour v té chvíli bojoval ještě Lud-
ger Beerbaum na GOLDFEVER. Ten však
byl zatížen z prvního kola 4 body a tak
s napětím čekal na chybu své švagrové na
SHUTTERFLY. Tím by titul nejlepšího jezd-
ce roku putoval právě k L. Beerbaumovi
v pořadí již po čtvrté za sebou. M. Michaels
Beerbaum však nezaváhala a poprvé
vystoupila na pomyslný skokový trůn světa.
Markus Ehning obsadil druhé místo a Lud-
ger Beerbaum, který nasbíral stejný počet
bodů jako Ehning, ale měl v kvalifikacích
o jedno vítězství méně skončil třetí. Oba
tito jezdci si tak zabezpečili prémii 150 000
resp. 100 000 Euro.

Senzací mnichovské Velké ceny bylo
vítězství bavorského Thomase Mühlbauera
v sedle oldenburgského plemenníka ASTI
SPUMANTE. Ve druhém kole byl o více
než 4 sekundy rychlejší jak druhá
M. Michaels Beerbaum. Třetí skončil Lars
Nieberg na LUCIE před L. Beerbaumem.

I v roce 2005 bude Riders Tour najvíce
dotovanou jezdeckou soutěží světa. Hlav-
ním organizátorem akce je Paul Schocke-
möhle. Hlavním sponzorem pak i pro rok
2005 zůstává Credit Suisse. Se závěreč-
ným kolem byli spokojení i pořadatelé, kteří
v průběhu turnaje prodali 35 000 vstupenek.

RIDERS TOUR 2004: 1. M. Michaels-
Beerbaum 76 b, 2. Marcus Ehning 72 b,
3. Ludger Beerbaum 72 b, 4. Lars Nieberg
50 b, 5. Mathijs van Asten (NED) 45 b,
6. Luciana Diniz-Knippling (BRA) 41 b.

Hattrick pre Audi Quatro Team
Součástí mnichovského finále bylo i finá-

le seriálu Riders Tour Team firmy Aegon.
Po třetí za sebou se stalo vítězem družstvo
Audi Quatro Team pod vedením kapitána
Ludgera Beerbauma. Družstvo bylo po
sedmi etapách na třetím místě. I zde byli
diváci napnuti až do posledního okamžiku,
protože v Mnichově rozhodlo o vítězi až
dramatické rozeskakování týmu Audi
Quattro Team a Moltex Öko Team, který
vede Meredith Michaels-Beerbaum.

8. kolo RIDERS TOUR Team v Mnicho-
vě: 1. Audi quattro Team (Ludger Beer-
baum, Christian Ahlmann, Marco Kutscher)
0/32.09, 2. Moltex Öko Team (Meredith
Michaels-Beerbaum, Markus Beerbaum,
Lars Nieberg) 0/33.01, 3. Team Sabina Illb-
ruck (Lutz Gripshöver, Rudolf Könemund,
Toni Haßmann) 9/207,87, 4. AEGON Eque-

strian Team (Thomas
Mühlbauer, Sheila Burke,
Peter Wylde) 12/212,37,
5. VDL Groep Team (Jan
Tops, Hubert Bourdy,
Leopold van Asten) 17/
217,58, 6. Eurocommer-
ce Holland Team (Gerco
Schröder, Piet Rayma-
kers, Wim Schröder) 20/
202,15. 

RIDERS TOUR Team
2004: 1. Audi quattro
Team 25 b, 2. AEGON
Equestrian Team 24 b,
3. Moltex Öko Team 24 b,
4. VDL Groep Team 22 b,
5. Team Sabina Illbruck
21 b, 6. Team Sony Erics-
son 15 b, 7. Eurocommer-
ce Holland Team 12 b.

Top Ten
v Ženevě

Vynikající úspěchy
M. Michaels Beerbaum
vyvrcholily i jejím prven-
stvím ve světovém žeb-
říčku FEI Gandini Jum-
ping Riders World Ran-
kins. Po chvilkovém
vedení tak z pomyslného
světového trůnu sesadila
R. Pessou, který se ocit-
nul hned třetí za L. Beer-
baumem.

Desítka nejlepších pro
ženevský Top Ten tak
byla podle žebříčku
z prvního prosince stano-
vena: M. Michaels-Beer-
baum, L. Beerbaum, R. Pessoa,
M. Ehning, B. Madden, T. Hassmann,
M. Fuchs, O. Becker, L. Phil ippaerts
a R. Smith. Protože však B. Madden ohlá-
sila svoji neúčast, otevřelo se místo i pro
jedenáctého jezdce světa   M. Whitakera.

Vše bylo připraveno na sobotu 11. pro-
since a zahajovalo se ve 20.45 hodin. Obě
kola soutěže byla na skutečně světových
parametrech. První kolo o deseti překáž-
kách a 12 skocích s výškou 155 cm
a druhé pak s 8 překážkami a 10 skoky na
výšce 160 cm.

O kvalitě startujících dvojic svědčí sku-
tečnost, že v prvém kole neviděli diváci
chybu. Druhé kolo se tak stalo současně
rozeskakováním. Bez chyby se dokázali
tentokrát přes parkur dostat již jen dva
jezdci. Triumfální prosinec M. Michaels-
Beerbaum trvá i nadále. Světová jednička
byla na SHUTTERFLY byla o více než
6 vteřin rychlejší než R. Pessoa s CARLOT
3. Třetí příčku si po penalizaci 4 body
odnesl M. Ehning na ANKA před M. Whita-
kerem (5 bodů) s PORTOFINO a O. Bec-
kerem (8 bodů) na LANDO. Dále se jezdci
umístili v pořadí T. Hassmann - CAMIREZ
B, M. Fuchs - GRANIE a R. Smith -
KALUSHA (všichni 12 tr. bodů), L. Beer-
baum - GOLDFEVER (13 bodů) a L. Philip-
paerts - TORNADO R (15 bodů).

V nedělní Grand Prix Rolex zařazené
jako čtvrtý závod do západoevropské ligy
Světového poháru si R. Pessoa na
BALOUBET DU ROUET vynahradil sobotní
prohru a po rozeskakování 11 koní zvítězil
před Ch. Ahlmannem (CÖSTER), R. Smit-
hem (MARIUS CLAUDIUS) a stále nestár-
noucím FOR PLEASURE M. Ehninga.

M. Michaels-Beerbaum – SHUTTERFLY září výkony již dru-
hou sezónu. Na festivalu ve Wellingtonu 2003 získaly prestiž-
ní vítězství v Bahama Florida Open.

Východočeši
bilancovali

V sobotu 11. prosince se v hotelu Amber
Černigov v Hradci Králové konalo slavnost-
ní vyhodnocení nejlepších jezdců a koní
východočeské oblasti. Oblastní VV pozval
své nejlepší jezdce všech věkových kate-
gorií i disciplin k tradičnímu setkání. Tento-
krát měli Východočeši obzvláště radostné
bilancování, protože po J. Hatlovi, který
získal pro východní Čechy titul seniorského
mistra ve skákání v roce 1999 se oblast
opět pyšní touto medailí díky M. Šoupalovi
(GRANNA ARGENTINA) z SK Olympia.
Připomenuty a ještě jednou odměněni však
byli i další oblastní medailisté národních
šampionátů: V. Příhodová 2. místo - pony
skoky, K. Kotyzová 2x zlato - pony drezúra,
B. Kubištová 3. místo - pony všestrannost,
K. Hájková 2. místo - děti všestrannost,
F. Kološ 2. místo, P. Pejřilová 3. místo -
junioři všestrannost, L. Půlpánová zlato -
junioři drezúra, A. Šmatolánová 3. místo -
mladí jezdci skoky aj. Vobořilová 2. místo -
mladí jezdci všestrannost, P. Súrová
3. místo - senioři všestrannost, P. Vozáb
zlato - čtyřspřeží.

Oceněni byli i největší sponzoři a za
podporu jezdeckého sportu vyslechli slova
uznání zástupci společností Orling. s.r.o.,
Jamenská a.s. a Royal Horse.

Nezapomnělo se ani na obětavé pracov-
níky a za celoživotní práci vyslechli slova
uznání B. Buchar, Z. Samková, F. Vond-
rák, Z. Rajmond, F. Zábrodský, J. Polák
a čerstvý šedesátník Z. Bittl.
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Blahopřejeme...

Dvě Finále v Herouticích
O víkendu 27.-28. listopadu se v Herou-

ticích ve středočeském kraji konala dvě
finále pony soutěží, které pro rok 2004
vyhlásili heroutičtí pořadatelé. Kvalifikační
kola probíhala v průběhu roku v Herouti-
cích a v sousedních Všeticích.

První ze dvou finále patřilo Pony lize. Ta
byla určena jezdcům do 12 let a do finále
(pony handicap SP) nastoupilo devět dvo-
jic. Z vítězství se radovala T. Pavlíková na
CIPÍSEK (JK Všemily), před jediným chlap-
cem soutěže M. Štorkánem na LUCIÁN
(Farma Děpoltovice). Třetí příčku získala
R. Císařová na GREISY (JK svobodných
pánů a paní ze Slap a okolí).

O prvenství ve finále pony Extra ligy se
zákonitě střetly naše nejlepší pony jezdky-
ně. I zde jsou chlapci v mizivé menšině
a jediným účastníkem posledního kvalifi-
kačního kola Pony Extra ligy byl domácí
P. Adam (GROŠÍK). V tomto 5. kvalifikač-
ním kole v sobotu 27. listopadu zvítězila
domácí J. Perníčková na VIDAR před
M. Hažmukovou s RINGO STAR (Bost B)
a S. Erbekovou na PRETTY 3 (Moravská
jezd. spol). Pro účastníky finále pony Extra
ligy bylo připraveno vyvrcholení se střídá-
ním koní podle modelu mistrovství světa.
Tento, v dětském jezdectví poněkud ris-
kantní organizační tah, však organizátorům
vyšel na jedničku.

O prvních dvou účastnicích Finále roz-
hodlo právě poslední kolo a staly se jimi
J. Perníčková (SAYONARA) a M. Hažmu-
ková (RINGO STAR). Tato jezdkyně je
teprve dvanáctiletá a jako jediná se se
svým dalším koněm (NABUCCO-C)
zúčastnila i finále Pony ligy. Třetí v pořadí
skončila po kvalifikacích B. Vojtková (Stará
Boleslav). Majitel koně této jezdkyně však
odmítnul ve finále startovat. Třetí ve finále
se tak stala čtvrtá po kvalifikacích N. Crn-
ková (Bost B) na PAMELA 9. Další finálové
místo pak mohla získat B. Hudcová (JK
Dítě a kůň), ale i zde neměl sponzor
a majitel chuť koně do finále pustit. Čtvrtou
účastnicí finálového kolotoče se tak stala
B. Žáčková z JK Horse Academy Radimo-
vice na MAXIMO COPILOT.

Po celkově 16 finálových parkurech se
z vítězství v Pony Extra lize radovala
M. Hažmuková (Bost B), která získal pouze

8 bodů po jedné chybě v sedle SAYONA-
RA a MAXIMO COPILOT.

Na 2. místě skončila její stájová kolegy-
ně N. Crnková s penalizací 24 bodů před
J. Perníčkovou s 32 body. Odstup čtvrté
B. Žáčkové (79 bodů) byl veliký především
proto, že tato jezdkyně byla v jednom kole
vyloučena pro omyl v parkuru a tudíž její
bodová penalizace výrazně narostla.

M. Hažmuková – RINGO STAR

I druhá ve finále Extraligy N. Crnková –
PAMELA 9 je příslušnicí stáje Bost, a tudíž
trenérem obou jezdkyň je B. Starnovský

...bývalému československému repre-
zentantovi v soutěžích všestrannosti Vác-
lavu Šorsákovi, který 10. prosince oslavil
sedmdesáté narozeniny.

...jihomoravskému funkcionáři, jezdci
a trenérovi panu Jiřímu Holubářovi ze
Slavkova u Brna, který 10. prosince oslavil
padesátiny.

Dne 29. listopadu jsme se rozloučili
se známou postavou jezdeckých kol-
bišť paní Věrou Indrákovou, která
zemřela 22. listopadu v požehnaném
věku 88 let.

První z galavečerů
Tradičně první pořadatelé jezdeckého

galavečera jsou komise spřežení a vše-
strannosti, které vyhlašují své nejúspěšněj-
ší jezdce a koně společně. Stejně jako
v loňském roce budou partnery i pořadate-
lé soutěží Podkovy a všichni společně se
sejdou v sobotu 5. února 2005 v Humpolci.

Cesta za pěti kruhy
V pátek 10. prosince proběhl ve filmo-

vém klubu MAT křest a promítání dokumen-
tárního filmu o účinkování našeho jezdce
J. Hatly na OH. Film Cesta za pěti kruhy
vytvořila režisérka a současně milovnice
koní J. Křížová. Kmotrem DVD byl M. Horá-
ček. Pražští zájemci mohou DVD zakoupit v
prodejně Equiservis S. Hakr nebo v
obchodním domě Dance & Jump. DVD lze
také objednat na www.horseacademy.cz



Mikuláš na
hipodromu
Ve čtvrtek 2. pro-

since při jel i  na
koních na vánoční
besídku Jezdecké
společnosti Hipodro-
mu Most rozdat
dárky Mikuláš a čert.
Děti, které se celý
rok snažily zdokona-
lit v jízdě na koni si
zpytovaly svědomí
před Mikulášem.
Odměny však byly
sladké a do pekla
nikdo neodešel.
Krásný večer byl
uspořádán za přispě-
ní sponzorů - Mostecké uhelné
společnosti, spol. Hasman,
pana Klimeckého a dalších
sponzorů, kteří podporují jez-
deckou mládež na hipodromu.

Mikuláš v Opavě
Stalo se již tradicí, že v hale

JK Opava Kateřinky probíhá
u vyzdobeného vánočního
stromku vánoční setkání pro
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Inzerce
●●   Prodám frízského hřebečka nar. 4. 7. 04. Po velmi kvalitních

rodičích. O: Brandus, m: Afke v/d Badwei. Matka i hřebec
velmi kladně hodnoceni na svodu. Cena dohodou.
Tel.: 721 530 030.

●●   Prodám nádhernou grošovanou bělku - 7 let, o: Cantus.
Klisna je velice dobře ovladatelná, má plno vítězství a je
vhodná pro juniory. Má skokové předpoklady do vyšších
soutěží. Tel.: 736 408 446.

●●   Vyměním dvě vynikající klisny pro juniory - zatím -Z-, -ZL-,
-L-, za koně do úrovně -ST-. Tel.: 736 408 446.

●●   Prodám středně velký krásný statek 25 km od Prahy. Devět
boxů, osvětlená jízdárna, dva venkovní krby, osm místnos-
tí, vše podsklepené. V místě potraviny, pošta, masna,
malebná hospůdka. Tel.: 736 408 446.

●●   Prodám trojbox - montovaný. Původní cena 180 000,-,
nyní 80 000,- Kč. Tel.: 736 408 446.

●●   Prodám kočár - železná a pogumovaná kola, kotoučové
brzdy, dobrý stav. Cena 80 000,- Tel.: 736 408 446.

●●   Prodám čtyři mobilní boxy – dvakrát dvojbox, i jednotlivě.
Spěchá – levně, Praha-východ. Tel.: 602 617 641.

Práce s koňmi
v Irsku

Největší irská pracovní
agentura hledá zkušené pra-
covníky pro práci s koňmi.
Základní znalost angličtiny
nezbytná. Dobré platební
podmínky a ubytování.

www.equipeoplestaff.com
Fax: +353 502 43313

členy JK, jejich děti a děti příz-
nivců jezdectví. Nebylo tomu
jinak ani letos v pátek 10. pro-
since. Program patřil pochopi-
telně dětem, které se postaraly
i o jezdecká vystoupení. Probě-
hla soutěž „stoličková“, pro
nejmenší návštěvníky byla při-
pravená soutěž - běh přes dvě
překážky a v cíli si každé dítě
vyzvedlo jablíčko. -jge-
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Výsledky

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

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

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

ny druhy vozíků možnost leasingu

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

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Heroutice 27.-28.11. ponyhandicap
ZLP na styl (8) 1. Mrázková - LADY 14
(Heroutice), 2. Štěpanovská - GOLDC-
LIFF (Štěpanovský), 3. Mikšíková -
MISANGRA (JK Helia), ponyhandicap
ZLP (16) 1. Vašáková - NELLY 6 (JK
Helia), 2. Šašková - KROK (Bety Čer-
nuc), 3. Štěpanovská - GOLDCLIFF (Ště-
panovský), ponyhandicap LP (21) 1.
Perníčková - IRVEL (Heroutice), 2. Toma-
idesová - SANDY 1 (Louňovice), 3. Bač-
kovská - MARLOW (Všemily), ponyhan-
dicap SP (22) 1. Tomaidesová - SANDY
1 (Louňovice), 2. Crnková - PAMELA 9
(Bost B), 3. Bačkovská - GLADÁTOR 1
(Všemily), STPB kv. Extraligy pony do
148cm (8) 1. Perníčková - VIDAR (Herou-
tice), 2. Hažmuková - RINGO STAR 11
(Bost B), 3. Erbeková - PRETTY 3 (Mor.
jezd. spol.) -ZLPA- soutěž masek (5) 1.
Jelínková - VERDI 2 (Veveří), stupň. obt.
do 90 cm + žolík (18) 1. Perníčková -
IRVEL (Heroutice), 2. Štorkán - LUCIÁN
(Děpoltovice), 3. Hažmuková - WISCHI-
BO (Bost B), ponyhandicap SP Finále
Pony ligy děti 8-12 let (9) 1. Pavlíková -
CIPÍSEK 1 (Všemily), 2. Štorkán - LUCI-
ÁN (Děpoltovice), 3. Císařová - GREISY
(JK svobodných pánů a paní ze Slap).

Prodejna
Vše pro koně

a jezdce
www.mujkun.cz
tel.: 281 973 215

603 255 878

Potřeby pro 
jezdecký sport

PF
2005

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Prodejna 
a velkoobchodní sklad:

Domamyslická 59, 
798 01 Prostějov
Tel.: 582 300 210
Fax: 582 300 211

Tel.: večer: 582 332 107
mobil: 602 721 015

Prodejna Brno: 
Veveří 109, PSC 618 00

Tel.: 541 211 617

PROSTĚJOV

Ustájení hříbat a koní
Nové hříbárny od 50 Kč/den,

boxové ustájení koní,
Ostrov pod Blaníkem

tel. 603 208 036.

Upozornění 
pro chovatele
Inseminační dávky

hřebce Makeba jsou
k dispozici u

ing. Z. Müllera - Mnětice.
Informace: 

Balcar Vlastimil
tel. 602 280 676.

Prodám
speciál – přepravník na
koně na podvozku Mer-
cedes 11-20
(tj. 11 t celková váha,
200 PS)
• kapacita 4 - 5 koní -
zadní rampa, šikmá
stání, žlab • obytná kabi-
na pro 2 osoby, nezávis-
lé topení • el. větrák v prostoru pro koně • televizní kamery
pro couvání a sledování koní za jízdy • velmi dobrý stav
• r. výr. 1992, cca 450 tis. km • cena 850 000 Kč plus DPH

Fax: 377 857 045, Tel.: 602 352 544

Stáj Navrátil - Vítkov, 
okres Strakonice 

nabízí výcvik 
a ustájení sportovních koní. 

Tel.: 603 843 665


