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Informace pro předplatitele
Vážení čtenáři s dnešním číslem opět opakujeme informaci pro předplatitele. Pro ty z Vás, kteří s číslem 4/2005 obdrželi další složenku na předplatné, je slo-

ženka signálem, že jsme doposud nezaregistrovali Vaši platbu (do 22. února). I v tomto čísle Jezdce proto opakujeme informaci o předplatném pro rok 2005.
Spolu s předplatným třináctého ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích sedmi letech, objednat i další Jezdeckou ročenku. Ročenka 2004 je sice

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

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

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

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

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

Na dvoje halové závody v Polsku byla
trenérem Rudigerem Wasibauerem ze zná-
mého centra KJ Okoly (23 km od Opole)
pozvána L. Gladišová se svými třemi
koňmi z JK Gladiš Bernartice. Závody se
konaly v termínech 15. a 29.-30. ledna.
Toto centrum disponuje halou o rozměrech
28 x 70 m, 110 boxy, dobrým zázemím pro
jezdce, koně i návštěvníky (ubytováním,
restaurací apod.).

L. Gladišové se v Polsku dařilo a v sou-
těži do 110 cm na čas zvítězila na DIOR 1
mezi 60 startujícími. Ve dvoukolové soutěži
-L- startovalo 28 dvojic. V této soutěži po
rozeskakování zvítězila s JERMETIEU.
Hlavní soutěží bylo dvoukolové -S- a zde
se na startu seřadilo 21 dvojic. Sedm jich
absolvovalo základní kolo bez chyby.
L. Gladišová mezi těmito dvojicemi na
QUINTET nechyběla a když jako jediná
absolvovala i rozeskakování bez trestných
bodů, připsala si na své konto třetí vítěz-
ství. Nezbývá než popřát této mladé jezd-

L. Gladišová na koni DIOR 1 z JK Gladiš

Foto J. Gebauer

kyni, aby jí forma v letošní sezóně vydrže-
la. Zatím může být s průběhem zahájení
sezóny 2005 spokojena a potvrdily to i sou-
těže prvních halových závodů roku 2005,
které se konaly 12. února v Albertovci.

Zahájení na severní Moravě
První halové závody sezóny byly odstar-

továny v sobotu 12.února v hale Hřebčína
Albertovec. Pořadatelem byl domácí jez-
decký klub. Přes pravé zimní počasí se
závodů zúčastnili jezdci sedmi oddílů.

V soutěží pro začínající koně byla mezi
devíti dvojicemi nejlepší dvojice Šindelková
- FOREVER-H z Horymasu Horní Město
před domácími Vrubelem - KIRA 1
a Hlauškem - RIVERA 1.

V soutěži -Z- již bylo na startu 22 dvojic
a zvítězila H. Košnarová se SAMANTA 2.
Druhá skončila Hanusová na CITADELA 1
a obě jezdkyně startovaly za JK Havránek
Ostrava. Třetí byl opět domácí Vrubel
s VIOLÁNEM.

Výsledky na Country radiu
Galavečer jezdeckého sportu Koně na Žofíně je doslova za dveřmi. Ještě stále máte

možnost koupit si vstupenky v cenových relacích 450 - 550,- korun (v částce je zahrnu-
ta večeře). Objednat si je můžete v redakci časopisu Jezdectví, Křižíkova 35, Praha 8
nebo na telefonu/faxu 221 863 301, popř. na e-mailu: galavecer@jezdectvi.cz

Pokud z nějakého důvodu nebudete moci být přítomni na této jedinečné akci a zajímají
vás výsledky hlasování ankety o nejlepšího jezdce a koně roku v disciplínách drezura
a skoky, můžete si v pátek 4. března krátce po dvacáté hodině naladit frekvence Country
radia 89,5 FM (Praha), 1062 AM (Čechy), 98,3 FM (Beroun), kde budou zveřejněny.

Nacházíte-li se mimo dosah těchto vln, můžete Country radio poslouchat přes inter-
net na adrese: www.countryradio.cz. Pro poslech internetového vysílání je potřebný
Windows Media Player ve verzi 6.4 nebo vyšší, který je standardní součástí Windows
98 a vyšších.

I ve stupňované obtížnosti do 110 cm
bylo 22 startů a v nejrychlejším čase zvítě-
zila L. Gladišová na DIOR 1 z JK Gladiš
před Šindelkovou s AC ATOMEM z Hory-
masu Horní Město a domácím Hlauškem
s AVENOU 1.

Ke startu závěrečné soutěže ve stupňova-
né obtížnosti do 120 cm se přihlásilo deset
dvojic a domácí obsadili všechna dekorova-
ná místa. Zvítězil Vrubel na KLIVIE před Vor-
líčkovou s IMUNIT a třetí místo obsadil opět
Vrubel, tentokrát na OMEGA. -jge-
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Ve dnech 18.-19. února proběhlo v Mari-
ánských Lázních školení stavitelů parkurů
pod vedením polského stavitele L. Jan-
kowskeho. Školení se zúčastnilo 22 oblast-
ními federacemi vybraných národních sta-
vitelů a organizačně byl za školení zodpo-
vědný Jan Šíma.

Program byl zahájen v pátek 15.00
hodin a L. Jankowski okamžitě zaujal
všechny přítomné. Jeho příprava byla na
vysoké úrovni a zahájení patřilo především
současnému zhodnocení všech trendů ve
skokovém sportu a seznámením se
i z předpokládaným dalším vývojem.
V tomto vývoji hraje stavitel kursu zcela
zásadní úlohu.

Všichni přítomní byli seznámeni s posu-
zováním parkuru z hlediska optiky, linií,
distancí a kvality překážkového materiálu
(lehké bariéry, mělké háky). Ze všech těch-
to hledisek L. Jankowski zcela jasně akcen-
toval důležitost mnoha obtížnostních fakto-
rů při stavbě parkuru, nejen výšku a šířku
skoků. Velký důraz je kladen i na kvalitu
povrchu a veškeré další parametry kolbišť.
Stavitel kursů se tak může stát důležitým
poradcem pro majitele a investory ještě
před stavbou jezdeckého střediska.

Účastníci kursu byli seznámeni s analý- Potíže 
s Ročenkou

Stovky Ročenek 2004 již má své
majitele a děkujeme všem čtenářům,
kteří nás poctili svými příznivými ohlasy.
Tak jak jsme předpokládali, nejvíce se
zatím líbí stránky se psy a stále se nám
hlásí noví a noví majitelé psích miláčků,
které jsme představit opomněli.

Bohužel je však Ročenka 2004 pro-
vázena i jedním zásadním nedostat-
kem. Tím je stížnost na nepevnou
vazbu, která bohužel v mnoha přípa-
dech neodolala nájezdu prohlížejících.
Všem z vás, kteří se s tímto problémem
u „své“ Ročenky setkali se omlouváme.
Na vysvětlenou jen dodáváme, že lepe-
ná vazba byla u Jezdecké ročenky pou-
žita již po šesté a zatím jsme se neset-
kali s většími problémy. Tentokrát však
paradoxně zapracoval v neprospěch
vazby velmi kvalitní papír obálky, který
je výrazně tvrdší, přes to že je stejné
gramáže jako měly materiály dřívějších
obálek. Bohužel právě pro tuto tvrdost
dochází při neopatrnější manipulaci
k rozlomení vazby a následnému vypa-
dávání listů. Za tento nedostatek se
všem omlouváme. I když máme několik
desítek Ročenek „navíc“ a jsme připra-
veni případným zájemcům o archivaci
neporušené Ročenky vyjít vstříc
a Ročenku vyměnit, pravděpodobně
nebudeme moci vyhovět všem.

Alespoň však, pro ty z Vás kteří mají
zatím Ročenku v pořádku, přinášíme
dodatečně návod jak se rozlomení
vazby vyhnout. Před samotným otevře-
ním Ročenky je nejlepší přeložit první
stránku obálky v naznačeném ohybu
cca 5 mm od okraje hřbetu. Tím již
nedojde při každém otevření Ročenky
k rozlamování hřbetu, ale zhruba pěti-
milimetrový lepený hřbet si udrží svoji
celistvost.

Pokud chcete Ročenku získat i mimo
distribuční systém zpravodaje Jezdec
bude postupně možné zakoupit ji ve
vybraných oblastních prodejnách po
celé ČR. V Praze je jejím prodejem
pověřena prodejna Dance and Jump na
třídě Milady Horákové v Praze 7.

Veterinární 
podmínky pro
přesun koní 

Počátek roku je v mnoha stájích i časem
očkování proti influenze koní (chřipce),
které je nezbytné pro získání trvalého celo-
ročního povolení k přesunu koní po území
ČR. V minulých letech bylo další podmín-
kou k zisku tohoto povolení i serologické
vyšetření krve proti hřebčí nákaze. Protože
v tomto bodu došlo v roce 2005 ke změně
požádali jsme veterinárního lékaře
Městské veterinární správy v Praze Stani-
slava Peroutku o podrobnosti:

„Státní veterinární správa ČR stanovila
10. ledna 2005 podmínky pro přesun všech
druhů zvířat na území ČR. Co se týče koní
zůstává v platnosti dodržení vakcinačního
schématu proti influenze koní. Poslední
vakcína musí být aplikována minimálně 7
dní před přemístěním zvířete. I nadále musí
být minimálně 30 dní před přesunem koně
serologicky vyšetřeni na hřebčí nákazu
a infekční anémii koní.

Pro rok 2005 se však toto netýká
sportovních koní, kteří se přesouvají po
území ČR za účelem účasti na sportov-
ních soutěží a dostihů.

Serologickým vyšetřením však musí být
i nadále vybaveni koně cestující na celo-
státní přehlídky, výstavy, svody apod.

Dále musím všem chovatelům a majite-
lům připomenout, že v roce 2005 již neplatí
staré Zdravotní průkazy koní a veškerá
vyšetření a výjimky pro přesun musí být
vyznačeny v Průkazu koně. I nadále však
doporučuji staré Zdravotní průkazy koní
přikládat jako doklad o předchozí vakcinaci
v minulých letech.

Výrazně zjednodušen byl i pohyb koní
po území členských států EU, ale zde se
všichni účastnící mezinárodních soutěží
musí výhradně řídit veterinárními podmín-
kami stanovenými pořadatelem. Tiskem již
proběhla i informace o požadavku FEI na
zdvojnásobení vakcinace koní startujících
na oficiálních soutěžích FEI, která vyžaduje
od roku 2005 očkování koní proti influenze
minimálně jednou za 6 měsíců. V ČR však
zůstává i nadále standardní vakcinace jed-
nou za 12 měsíců.“

Těšíme se na parkury
zou rozvoje špičkových skokových zemí
jako je SRN a Švédsko, které za svými
vynikajícími výsledky při rozvoji skokového
sportu vidí především systematickou práci
na tvorbě parkurů mladých koní. Zde byly
zdůrazněny i stylové soutěže a potřeba
kvalitních rozhodčích pro tyto závody.

Po podrobné teoretické části školení
byla sobota věnována i praktické stavbě
a v hale byly postupně vytvořeny parkury
obtížnosti 100, 110 a 120 cm pro čtyř, pěti
a starší koně. Parkury absolvovali figuranti
ze západočeské oblasti a účastníci kursu
všechny aspekty kursů opět teoreticky
rozebírali.

Na závěr mohl každý účastník navrhnou
plánek svého kursu a při společné diskuzi
vysvětlit důvody svého návrhu. Všichni
účastníci byli s průběhem školení spokojeni
a na žádost účastníků bylo dohodnuto, že
L. Jankowski bude se staviteli spolupraco-
vat i nadále. V prvé řadě bude umožněna
všem těmto stavitelům odborná asistence
na závodech Tarpan Odolena Voda
a CSIO Poděbrady, při kterých bude i letos
L. Jankowski působit.

V zimním období nebývá mnoho příležitostí k prezentací koní na veřejnosti. ve Vápen-
ném Podole v podhůří Železných hor se však 12. února konala akce, která přilákala
i přes skutečnou nepřízeň počasí toho dne mnoho diváků. Tou akcí byla masopustní
maškara. Jezdci a koně místního Ranche H vyjeli podpořit starou vesnickou tradici. Bez
ohledu na rozmary počasí se všichni zúčastnění dobře bavili a vytvořili skvělou atmosfé-
ru. Koně byli vítaným zpestřením pro malé i velké. P. Bláha (Foto autor)

Masopust na koních

ERC s akreditací
V dnešním čísle Jezdce dostáváte opět,

stejně jako v minulých letech, Katalog ple-
menných hřebců společnosti ERC s.r.o.
Mnětice. Reprodukční centrum v Mněticích
patří ke špičkovým evropským pracovištím
a svědčí o tom i skutečnost, že Equinní
reprodukční centrum Mnětice získalo certi-
fikát Evropské unie udělovaný pouze nej-
kvalitnějším inseminačním stanicím.

Pro sezónu 2005 firma opět zvýšila
počet plemenných hřebců a jak je řečeno
v přiložené brožurce posílena byla linie
Almé, která patří k těm nejlepším v historii
chovu sportovních koní. Důležitou úlohu
mezi plemeníky stanice hrají i příslušníci
linie Cor de la Bryere, ale svého otce si
v nabídce najdou i chovatelé chladnokrev-
ných koní, haflingů či milovníci pony.
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Judita Křížová s Jaroslavem Hatlou v Aténách

Ještě jednou 
Cesta za pěti kruhy

I když je již televizní film o postupu Jaro-
slava Hatly na OH Cesta za pěti kruhy
v odborných kruzích dostatečně znám,
oslovili jsme nyní, na konci února 2005,
režisérku a scénáristku tohoto jedinečného
dokumentu Juditu Křížovou.

Cesta za pěti kruhy si získala uznání
odborné veřejnosti a daří se jí zaujmout
i laickou veřejnost. Důkazem bude její
projekce na TV Praha v průběhu března.
Paní Judito, na co nejraději vzpomínáte,
když se dnes ohlédnete zpět za natáče-
ním Cesty za pěti kruhy?

Moc ráda vzpomínám na vůbec první
natáčecí dny, bylo to na kvalifikaci v Římě.
Za prvé se tam někteří moji kolegové z fil-
mového štábu seznamovali s jednotlivými
disciplinami všestrannosti vůbec poprvé
a to přineslo pár veselých situací a pak pro
mne to byl čas, který bych charakterizovala
jako čas víry v dobrý výsledek. Byl to tak
čas i jisté euforie a samozřejmě i velký
závazek. Protože se náš projekt opíral
o víru v kvalifikaci na OH, byl to také záva-
zek především pro Jaroslava Hatlu.

Pak přišlo krásné natáčení v Irsku, opět
s obrovskými nervy, které doprovázela víra
a pak již jen radost a radost. Jarda vyhrál
a bylo jasné, že film bude pokračovat
a další destinací jsou Atény.

Samotné Olympijské hry byly kapitolou
samy pro sebe a to, co se tam dělo se dá
jen těžko popsat. Přesto doufám, že se
nám to ve filmu Cesta za pěti kruhy ales-
poň trochu podařilo a ohlasy diváků nás
v tom ujišťují. Pro mě osobně to byl zážitek
na celý život. Celé natáčení bylo velmi
krásné, i když náročné, ale já mám jednak
moc ráda svou práci a ve spojení s láskou
ke koním to byla radost.

Naopak ještě stále mě trochu mrzí, že
všem divákům musí být navždy utajeno
mnoho senzačních záběrů z celkem 60
hodin hrubého materiálu, ze kterého se film
vytvářel.

Jaké máte další plány?
S radimovickým týmem jsem prožila

značnou část jejich cesty za olympijským
snem a vůbec si nedovedu představit, že
bych nepokračovala v dokumentárním záz-

namu další Jardovy kariéry. Protože jsem
filmařka tak to navíc chci točit. A co s tím
materiálem pak dál? To teprve uvidíme.
Rozhodně se o něj ráda opět v nějaké
formě podělím se všemi koňaři.

Jak jste se vůbec dostala ke koním?
Lásku, vášeň a obdiv ke koním jsem

zdědila po své babičce z matčiny strany
a od ní jsem získávala první informace
o jezdectví. Zároveň jsem i se svým tatín-
kem již jako malá holka jezdívala ke koním
a tak jsem to měla z obou stran v rodině.
Ještě než jsem na koni mohla jezdit, tak
jsme si se sestrami hrály na koně a babič-
ka nám stavěla parkury, drezurní obdélník
a tratě cross-coutry. První zkušenosti
v sedle jsem získávala v oddíle v Kosově
Hoře pod vedením L. Jiránkové. Jako
dospělá jsem si splnila sen a mám vlastní-
ho krásného koně se vznešeným jménem
PAVAROTTI.

Nyní jsme společně s V. Vydrou a
P. Švecem založili občanské sdružení Člo-
věk a Kůň a prostřednictvím tohoto sdruže-
ní se chci i nadále věnovat podpoře hipote-
rapie, které také patří a patřil kus mého
života.

Děkujeme za rozhovor a pro vás
všechny, kteří ještě nemají ve svém
archívu jedinečné DVD o olympijském
tažení J. Hatly připomínáme, že DVD
Cesta za pěti kruhy můžete získat
v Praze v prodejnách s jezdeckými
potřebami Dance and Jump na třídě
Milady Horákové, Equiservis v ulici Na
Celné na Smíchově. Dalším prodejním
místem je studio MAT na Karlově
náměstí a DVD by mělo být již i v nabíd-
ce prodejen Bontonland.

Všem zájemcům o DVD jen připomíná-
me základní fakta o filmu. Ten trvá 52min,
ale DVD obsahuje i exkluzivní bonusový
materiál v délce 60 minut ze soutěží v Itálii,
Anglii, Irsku, OH Atény 2004 a jejího zákuli-
sí, rozhovor s jezdcem Williamem Fox-Pit-
tem, ukázka trenérské hodiny, rady veteri-
náře při koupi koně a bohaté fotoalbum
a další zajímavé odkazy.

DVD obsahuje titulky: české, české pro
neslyšící, anglické, španělské a francouz-
ské. Cena je 399,- Kč a z každého proda-
ného DVD bude věnováno 10,-Kč hipo-
centru PÁ - JA, které pod vedením hipote-
rapeutky H. Uhlířové - Šafrové působí
v Karlových Varech Stanovicích. Centrum
navštěvuje přes 80 dětí, 20 s diagnozou
tělesného nebo mentálního postižení, dále
klienti stacionáře Farní Charity ze Staré
Role, děti z dětského domova Karlovy Vary
a v neposlední řadě dívky a chlapci ve
věku 5 až 10 let a starší, kteří se připravují
na získání jezdecké licence.

Pokud máte zájem o zaslání DVD
Cesta za pěti kruhy poštou na dobírku
za 399,- Kč + 52,- Kč můžete si je objed-
nat na adrese redakce Jezdce či na e-
mail: jezdec@jezdec.cz

Dvakrát s Angelou
Školení pro drezurní rozhodčí, ale i pro

ostatní rozhodčí se zájmem o drezuru
pořádá drezurní komise ve dnech 12. a 19.
března. Lektorkou školení bude Angela
Henrikssen a o český překlad se postará
manažerka drezurní komise H. Žižková.

V sobotu 12. března bude místem škole-
ní SOUz ve Velké Chuchli a pro moravské
zájemce bude určen termín 19. března
a hostitelem bude JK Eliot Žebětín. V obou
případech se zahajuje v 10.00 hodin
a pořadatelé žádají zájemce o telefonické
přihlášky na tel. Jar. Sedláčka 732 951
569, který je garantem pro pražský termín.
Pořadatelství brněnského školení má na
starosti rozhodčí E. Nesňalová.
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Blahopřejeme...

Sportovní 
kalendáfi

26.2. Měník D/Z-S
5.-6.3. Frenštát p. R. ZM-L+pony
13.3. Heroutice ZM-L
19.3. Měník ZM-Z
19.3. Přední Kopanina D/Z-TT
19.-20.3. Bernartice ZM-L
19.-20.3. Praha - Cís. Ostrov L-ST
20.3. Opava Z-L
20.3. Poděbrady ZM-L

...R. Tesařové, cvičitelce a bývalé hos-
podářce JO TJ Orion Praha, která v plné
aktivitě oslavila 7. února 85. narozeniny.

Jezdci na plesech
Kolín

Čtvrtstoletí kolínských plesů bylo završe-
no 19. února 25. jezdeckým plesem, který
se konal v Městském společenském domě.
Pořadatelé si již zvykli na zaplněný sál, ale
přesto je cca 700 účastníků plesu dokla-
dem značné obliby tohoto společenského
setkání ve středočeském kraji. Pořadatelé
zahájili v loňském roce poprvé sledování
výkonnosti středočeských jezdců a ples byl
příležitostí k seznámení přítomných s těmi-
to výsledky. Žebříček s názvem Středočes-
ký skokový pohár si klade za cíl zahrnout
co možná nejširší skupinu jezdců a tím, že
se zaměřil na statistické sledování úrovně -
ZM- až -L-, oddělil přeci jen více skupinu
špičkových a profesionálních jezdců.
Vyhlašovány byly kategorie muži, ženy
a děti + junioři.

Tuto část večera moderoval M. Veselý
a ceny předával manažer skokové komise
a jeden z hlavních pořadatelů V. Drbal.

V prvé řadě byl oceněn J. Matuška z JS
Dražka, který po celou sezónu 2004 tyto
soutěže sledoval a výsledky zaznamená-
val. A pak již přišli na řadu nejlepší jezdci.
Mezi ženami si v roce 2004 ve středočeské
oblasti nejlépe vedla D. Chobotská (JK
Velvet) před P. Charvátovou (Sport. Stáj
Kocman) a I. Kopeckou (JK Poděbrady).
Mezi muži byl nejlepší T. Kocián (TJ Hořa-
ny) před M. Zbořilem (Sport. Stáj Moris)
a O. Zvárou (JK Ostrov). V nejmladší kate-
gorii byla nejlepší J. Perníčková (JK Herou-
tice) a na dalších místech skončily L. Krai-
cová (JK Mělník) a N. Němcová (Jezd. Stáj
Dany).

Český Krumlov
Jezdecký ples jihočeské oblasti se konal

12. února v jízdárně českokrumlovského
zámku a byl to již jeho 26. ročník. I zde
bylo součástí večera vyhlášení nejlepších
jezdců a koní oblasti. Slavnostní večer
moderoval T. Krůta, ceny předávali zástup-
ci oblastního výboru J. Oulický a p. Husák.
Mezi účastníky byli reprezentační jezdci
K. Papoušek a A. Opatrný a současný člen
poslanecké sněmovny K. Kratochvíle.

Mezi mladými koňmi byla vyhlášena jako
nejlepší klisna COMTESSA III (L. Poláko-
vá) ze stáje Schaumann - Polák Strakoni-
ce, nejlepším skokanem byla GEMINI
(J. Papoušek) z JO Srnín a mezi drezúristy
to byl ARCON (A. Onoprienko) z JK Aleko.

Nejlepším skokovým jezdcem oblasti byl
vyhlášen J. Papoušek, v drezúře A. Onop-
rienko a nejlepší jezdkyní se stala
H. Rosecká. Objevem roku v dětské kate-
gorii byla vyhlášena A. Baxová. Předány
byly i výkonnostní odznaky ČJF. Pro zlatý
si přišel A. Onoprienko, stříbrné obdrželi
H. Rosecká, J. Oulický a L. Kozák a bron-
zový získal F. Čoudek.

Inventura před
sezónou

Jak vypadají administrativní přípravy na
sezónu 2005 ve skokovém sportu jsme
požádali manažera skokové komise
V. Drbala. Ten nám sdělil, že je právě
dopracováván návrh plánu reprezentačních
výjezdů, rozpisy na šampionáty a těsně
před vydáním je i Sportovní kalendář 2005.
Ten je již umístěn na internetu ČJF a jeho
tisková podoba bude hotova v nejbližších
dnech. Skokové sezóně bude předcházet
tradiční setkání reprezentantů, se kterým
bude souviset i inventarizace koní.

Novinkou letošní sezóny je aktivita FEI,
která přeci jen zpřístupňuje možnosti startů
ve špičkových soutěžích. Obecně by mělo
rokem 2005 začít platit, že musí být vyho-
věno federacím, které požádají o pozvání
na soutěže CSIO a i jezdcům s určitým
umístěním na světovém žebříčku FEI, kteří
budou mít zájem o start při soutěžích
CSI**** a CSI*****.

WEIHAIWEJ 
má hříbě

Pořadatelé letošního skokového šampio-
nátu Evropy, který se koná v italském stře-
disku firmy San Patrignano, již pilně záso-
bují světové agentury a média informacemi
o přípravách šampionátu. Mezi ně však
nyní vložili informaci o chovatelské radosti,
kterou se stalo 8. února ohřebení legendár-
ní klisny WEIHAIWEJ. Této klisně v sedle
s F. Sloothaakem patřil především rok
1994, kdy dvojice zvítězila jak v týmové tak
v individuální soutěži světového šampioná-
tu v Haagu (foto nahoře). Hřebeček je po
holštýnském hřebci Indoctro a bude mít
nějaké čínské jméno a v tomto roce budou
hříbata v San Patrignanu dostávat jména
začínající na písmeno A.

Hobby na Trojáku
Společnost IN EXPO GROUP srdečně

zve všechny jezdce i diváky na Hobby
závody, které se budou konat v Jezdec-
kém areálu na Císařském ostrově v Praze
7 ve dnech: 5. března a následně pak
ještě 30. dubna.
Kontakt: IN-EXPO GROUP s.r.o., Zlatnic-
ká 6, 111 21 Praha 1, tel.: 221 877 254,
606 690 166, e-mail: 
jezdecka.hala@in-expo-group.cz

ČSP na DVD
Pořadatelé ČSP zašli zatím nejdále

v prezentaci jezdeckých soutěží a zajistili
každému kolu roku 2004 půlhodinu na tele-
vizních obrazovkách. Protože však zázna-
my z jednotlivých kol přenášela pouze tele-
vize Galaxie a tu zatím nemohou sledovat
všichni diváci v ČR, přichází redakce zpra-
vodaje Jezdec společně s pořadateli ČSP
s iniciativou přenesení těchto záznamů na
nosiče DVD či VHS. Materiál o délce cca
350 minut je možné po určité úpravě pře-
nést na standardní nosiče. 

Cena DVD či VHS se záznamy všech
kol ČSP 2004 včetně frenštátského finále
by stála 500,- Kč + DPH. Kopie budou zho-
tovovány individuálně na základě objed-
návky. Máte-li tedy zájem o založení archi-
vu ČSP, který může začínat rokem 2004,
kontaktujete redakci Jezdce na tel.: 603
517 242 či na e-mail: jezdec@jezdec.cz

Vozatajci v Kladrubech
Komise spřežení pořádá 5. března tra-

diční jarní vozatajský seminář, který se
však tentokrát koná v Národním hřebčíně
v Kladrubech nad Labem. Zahájení je
v 10.00 a na programu bude mimo jiné
výklad vozatajských pravidel platných od
ledna roku 2005 a především pak praktická
ukázka nové drezúrní úlohy FEI číslo 8.

Komise spřežení zve všechny zájemce
o spřežení ke sledování této akce.

Zkoušky v Malevilu
ZZV pořádá 26. března Stáj Voksa

a Ranč Malevil. Případní zájemci se mohou
informovat na tel.: 777 821 137.

Třetí byl Koníř
V minulém čísle jsme přinesli informaci

o galavečeru v Humpolci, při kterém se
vyhlašovalo i pořadí spřežení v rámci čes-
kých Pohárů spřežení. Bohužel jsme zop-
kovali chybně získanou informaci o třetím
místě J. Kůrky mezi jednospřežími a upřeli
tak třetí příčku J. Konířovi z Hrádku u Boh-
danče. J. Konířovi se tímto omlouváme.
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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

Inzerce

Nabízí kompletní sortiment
jezdeck˘ch potfieb

a krmiv pro konû, vãetnû Energy’s
Ostrovského 23 Radotínská 69
Praha 5 - Smíchov Praha 59 - Velká Chuchle
tel.: 251 561 583 (areál dostihového závodi‰tû)

tel.: 257 941 749

e-mail: janhauzr@janhauzr.cz
web: http://www.janhauzr.cz

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

●●   Prodám zemědělskou usedlost o rozloze 12 700 m2 u Pardu-
bic, vhodnou k chovu koní, s bytem po celkové rekonstruk-
ci. Tel.: 775 933 342.

●●   Prodám 4l. hřebce, rodiče výk. -ST-T-, v předvýběru vybrán do
KMK. Tel.: 775 933 342.

CSI***/CDI-W
Neumünster

Při CDI-W v Neumünsteru se ve
dnech 18.-20. února konalo další
kolo evropské ligy světového pohá-
ru v drezúře. V kvalifikaci na závě-
rečný GP Kür zvítězil v sobotu 19.
února J. Brink na BJÖRSELS
BRIAR ze Švédska. Samotný finá-
lový závod GP Kür se však nejlépe
podařil Isabel Werth na ANTHONY
FRH (GER), která zvítězila se
79,375% před J. Brink na BJÖR-
SELS BRIAR a Dánkou A. Helgst-
rand na BLUE HORSE CAVAN. Ve
finále startovalo tradičně nejlepších
15 dvojic z kvalifikace a mezi tuto
elitu se dostali i R. Kyprian na
IMPERATOR z Ruska a i u nás
známý Holnďan Alex van Silfhout
na NIMBLY, kteří však skončili na
15. a 14. místě.

Na čele ligy Světového poháru je
po sedmi kolech Ann Kathrin Lin-
senhoff (GER) před Andreas Helg-
strand (DEN), Carl Hester (GBR)
a Edward Galem (NED). Body se
budou ještě získávat na CDI-W v
s’Hertogenbosch (17.-20. března)
a při CDI-W Düseldorf (31. března -
3. dubna).

V hlavní skokové soutěži Grosser
Preis der Volksbanken a Raiffaisen-
banken zvítězila po rozeskakování
deseti dvojic Meredith Michaels-
Beerbaum na CHECKMATE před
M. Ehnungem s ANKA 191 a A. Poll-
mann-Schweckhorstem na CRISTAL-
LO 5. Čtvrté místo obsadila Samantha
Mc Intosh s LOXLEY 38.

Lars v čele
Tina Lund (ANDANTE) se stala

vítězkou dalšího kola západoevrop-
ské ligy Světového poháru, které se
konalo ve španělském Vigu 11.-13.
února. Druhý nejvyšší počet bodů
získal Lars Nieberg (LUCIE 55)
a třetí skončil L. Phil ippaerts
(CHATMAN).

Po deseti kolech je tak na čele
ligy Lars Nieberg (66) před Nick
Skeltonem (60) a M. Ehningem
a Rolf-Göran Bengtssonem (50). Již
jen tři závěrečná kola (Paris Bercy -
12. 3. s ’Hertogenbosch - 20. 3.
a Göteborg - 27. 3.) dělí jezdce
západní Evropy od letenek do Las
Vegas. K postupu mají zatím poměr-
ně daleko L. Beerbaum (29. místo),
kterému k 18. postupové příčce
chybí 13 bodů, ale i F. Sloothaak
(38.), který zaostává dokonce o
19 bodů za osmnáctým T. Velinem.

Závěrečnou Velkou cenu Viga
získal po rozeskakování 11 koní
M. Fuchs na LA TOYA III před
L. Beerbaumem (GOLDFEVER)
a S. Guerdatem na CAMPUS (SUI).

Podrobnosti naleznete na
www.scg-nl.nl

Šampionát
v Moskvě

Drezúristé budou v roce 2005
bojovat o evropské medaile ve dnech
27.-31. července v Moskvě. Prvním
kolem bude úloha GP, která se poje-
de ve dnech 27.-28. července. Násle-
dovat bude GP Speciál 29. července
a finálová volná jízda GP Kür bude na
programu 31. července.

OH do finále
Olympijský příběh roku 2004 stále

ještě není u konce. Bylo oznámeno,
že Judicial Committee FEI, která by
měla již definitivně vyřešit pozitivní
dopingový nález u olympijského vítě-
ze ve skákání Cian O’Connor (IRL)
se sejde 27. března v Zürichu.

Josefská zábava
V pátek 11. března se v sokolovně

v Drásově koná Josefská zábava,
kterou pořádá TJJ Lucky Drásov.
Vstupné je 70,- Kč začátek ve 20.00
hodin. Informace obdržíte na tel.: 602
849 321. Josefové vstup zdarma.

Pozvánka do
Bernartic

Svaz chovatelů koní západní
Čechy pořádá dne 12. března v Ber-
narticích na Tachovsku již VII. ročník
tradiční Jarní přehlídky. Program plný
velkých i malých koní začíná v 10.00
hodin a nabídne řadu chovatelských
ukázek i sportovní show.

Graf Czech uhynul
Hanoverský hřebec GRAF

CZECH V. Csabiho ze stáje
Mustang v Havířově uhynul 31.
ledna po operaci koliky na veteri-
nární klinice v Brně.
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Upozornění 
pro chovatele
Inseminační dávky

hřebce Makeba jsou
k dispozici u

ing. Z. Müllera - Mnětice.
Informace: 

Balcar Vlastimil
tel.: 602 280 676.

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

Inf. na tel.: 

723 615 934
723 316 491

Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod

● Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.

● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probí-
há ve spolupráci s profesionál-
ními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.

● Na veškeré zboží poskytuje-
me odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.

● Naše výrobky si můžete kou-
pit ve všech dobrých prodej-
nách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!

● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozši-
řování naší nabídky.

● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobír-
ku nebo Vám poradíme nej-
bližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Prodejna 
a velkoobchodní sklad:

Domamyslická 59 
798 01 Prostějov

tel.: 582 300 210
fax: 582 300 211

PROSTĚJOV

KONTAKT:
Ostruhová 58, 271 01 Mûlník

tel.: 315 625 411
fax: 315 626 034

e-mail: sepra@quick.cz
www.az-region.com/sepra

·EPRA
Nabízí prodej
krmiv pro konû
v‰ech kategorií
fiady:

- 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


