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âtyfispfieÏí na ostrovû Lešno bylo naše
Ve dnech 17. - 19. listopadu se v polském

Lešně konalo CSI*, ke kterému se z České
republiky vydala početná výprava ve složení P.
Doležal (STAKKATA, COHIBA), F. Doležal (ORI-
OLA, ROCKINA), A. Opatrný (REBEKA, LECA-
RINO), J. Kincl (LUREA, ANABELL), J. Skřivan
(RYTMA CAC LEASING, RAMARA, NORNELS),
N. Bielíková (ATYŠ, ALF), J. Studnička (L’AVE-
NIR), V. Studnička (ARIEM, FACTOR), R. Hoff-
meisterová (CALVADOS, PASSOBELO), Z. Líka-
řová (VENDY 5), L. Gladišová (LASSY,
DOLENTON) a M. Šoupalová (C. C. CASH).

Hned v první soutěži, rundě pro 6 - 7leté koně
jsme získali první místo díky A. Opatrnému na
REBEKA a 6. místo pro ČR zajistil J. Kincl
a LAUREA. Do první desítky se ještě vešla devá-
tá Z. Líkařová na VENDY 5.

Další soutěží bylo první kolo malé rundy (130 cm),
kde byla nejlepší z našich N. Bieliková s ATYŠ na
9. místě. V prvním kole určeném juniorům pak zís-
kal 3. místo Filip Doležal na ORIOLA.

Poslední páteční soutěži byla první kvalifikaci
velké rundy (140 cm) a i zde jsme se radovali ze
3. místa, které získal Jiří Skřivan a RYTMA CAC
Leasing.

Sobotu zahajovali mladí koně. Zde byli z našich
nejlepší Petr Doležal a COHIBA na 5. místě
a Václav Studnička na FACTOR na 8. místě.

Den pokračoval malou rundou (130/135 cm) ve
které nám patřilo 9. místo zásluhou Jana Studnič-
ky s L’AVENIR. Poté následovala soutěž juniorů,
ve které získal 4. místo F. Doležal a ORIOLA.

Závěrečnou sobotní soutěží byla druhá kvalifi-
kace velké rundy, kde jsme zásluhou A. Opatrné-
ho na LECARINO a P. Doležala se STAKKATA
získali 9. a 10. místo. Naším nejúspěšnějším
dnem však byla finálová neděle. Hned první sou-
těž, finále juniorů vyhrála Martina Šoupalová a
C. C. CASH a na 4. místě ji doplnil Filip Doležal
s ORIOLA.

Vítězství patřilo ČR i v další soutěži. Tou bylo
finále rundy mladých koní a zde zvítězil J. Kincl na
LAUREA. A. Opatrný a REBEKA obsadili 10. místo.

Následovalo finále malé rundy (135 cm), kde
jsme získali po čistých jízdách Jana Studničky
s L ’AVENIR a Jiřího Skřivana s RAMARA
5. respektive 6. místo.

Po ukázkách drezurního ježdění a vystoupení
polských kozáků následoval vrchol závodů a to
Velká cena Lešna (145 cm). Po dvojím rozeskako-
vání obsadil Jiří Skřivan a RYTMA CAC Leasing 3.
místo, Nikola Bieliková na ALF 7. a Aleš Opatrný
s LECARINO 9. místo. Z vítězství se radoval Nor
John Gunnar Knudsen na ORIENT EXPRESS.

Ročenka po desáté
Další ročník zpravodaje Jezdec, v pořadí již čtrnáctý se chýlí ke konci. Číslo 23 roku 2006 tak přináší i informaci o předplatném pro rok 2007. Dnes,

stejně jako každý rok, dostáváte složenku na předplatné. Spolu s předplatným XV. ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích devíti letech, objed-
nat i další tentokrát jubilejní X. edici Jezdecké ročenky. Ročenka 2006 bude svým grafickým pojetím pokračovat ve stopách svých předchůdkyň. 

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

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2007, včetně poštovného, zůstává i nadále nezměněno a bude i v příštím roce pro čtenáře v
ČR 500,- Kč resp. 650,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2005 1090,- Kč a ke čtenářům
v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.

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

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

Královská disciplina sportu spřežení čtyřspřeží
má za sebou již osm sezón halového Světového
poháru. Čtyřky se staly nedílnou součástí progra-
mu závodů zařazených do západoevropské ligy
Světového poháru a splnily do puntíku očekáva-
né efekty. Na jedné straně atraktivní podívaná
oživila monotónní program závodů, na druhé
straně získali příznivci spřežení nové možnosti
prezentace svých nejlepších jezdců.

Česká republika má za sebou v roce 2005 již
první pokus halové soutěže čtyřspřeží, která se
konala ve Slatiňanech. 

Na sklonku roku 2006 je pak horečně připra-
vována další halová soutěž. Na základě iniciativy
členky JS Císařský ostrov J. Weinbergerové
vznikla myšlenka uspořádání halové soutěže
čtyřspřeží v hale na Císařském ostrově. Protože
však naše pravidla jezdeckého sportu nenabízejí
pro takovou soutěž žádný rámec, byly J. For-
mandlem narychlo přeložena pravidla pro halové

soutěže z Velké Británie a ve spolupráci s ČJF
a komisí spřežení bude soutěž rozhodována pod-
le prozatimních paragrafů.

První skutečně oficiální halová soutěž čtyřspře-
ží se uskuteční 10. prosince v hale společnosti In
Expo Group v Praze. S pořadateli spolupracují
i zástupci z Národního hřebčína a jak nám sdělil
náš přední jezdec čtyřspřeží kladrubský Petr
Vozáb na startu dvoukolové soutěže uvidíme 8 - 9
spřežení. Účast přislíbil i příznivec kladrubských
koní a osobní přítel P. Vozába Švýcar F. Afrini.
Ten zapřahá vedle kladrubáků ještě orlovské klu-
sáky a tak jistě přiveze do Prahy atraktivní spře-
žení. Můžeme tak těšit i na zahraniční účast.

Soutěž bude obsahovat vedle tradičních kuže-
lových průjezdů i maratonskou překážku se sho-
ditelnými prvky. Celý kurs bude postaven tak,
aby umožňoval jezdcům rychlé atraktivní jízdy.
Těšíme se na novinku a uvidíme jak si spřežení
v hale povedou.

Světovému poháru v halách kraluje Michael Freund. Zvítězil i při posledním kole ve Stutt-
gartu. Získají čtyřspřeží v halách popularitu i v České republice?
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Pony seriály ve finále
Finále Pony Channel Star

Pražská hala In Expo-Group na
Trojském ostrově hostila 17. listopa-
du Finále seriálu Pony Channel Star.
Vlastním finálových soutěžím pro pět
nejlepších z kvalifikačních kol před-
cházela poslední kvalifikační kola.
Napínavá situace byla do poslední

chvíle v mladší kategorii, kde se o bylo ještě před
posledním kolem několik jezdců s šancí postoupit
z pátého místa do finále. Ve starší kategorii byla
jména postupujících, při absenci S. Tomaidesové
a M. Hažmukové, jasná.

Vlastním dvoukolových finálovým soutěžím
předcházely ceny útěchy pro dvojice nekvalifiko-
vané do finále a zde si nejlépe vedl O. Šrámek
na GIOM (JO TK Primátor) před M. Kovářovou -
GABRIELA (Starkon) a J. Šalkem - AMÁLKA
(Oxer Šalková).

Finálová klání zahájily mladší děti (LP). Po
prvním kole byly tři dvojice bez penalizace -
J. Petrus (JURÁŠEK, JK Sloupnice), K. Hájková
(KRISTAL, JK Mělník) a Z. Vávrová (TAJLY, JO
La-Boheme Zduchovice). Ve druhém kole si čisté
konto udržely K. Hájková a Z. Vávrová. J. Petru-
sovi přinesly 4 body celkové třetí místo. Po roze-
skakování zvítězila Z. Vávrová s TAJLY, pouze
s penalizací za čas. Riskantní jízda se nevydařila
K. Hájkové, která inkasovala 16 trestných bodů.

Ve starší kategorii se pouze třem dvojicích
podařilo absolvovat obě finálová kola (-STPB +
TPB-). Svou letošní suverenitu potvrdila vyrovna-
nými výkony ve finále L. Vachutková na PEGAS
(Dubicko - Úsovsko), která zvítězila s penalizací
4 trestné body před A. Homolovou - NIGHT BOY
(JS Bost B) s 8 tr.b. a A. Bačkovskou na MAR-
LOW z JK Všemily (14 tr.b.).

Během dne udělil pořadatel i sedm speciálních
cen. Ty patřily nejmladšímu účastníkovi finále
M. Hrudková, nejmladšímu koni - WHITE, nej-
staršímu koni finále - INES, nejpilnějšímu jezdci
seriálu - L. Krulichové , Cenu pro pořadatele si
odnesl Z. Krpela a ceny Fair Player pak S. To-
maidesová a J. Novák.

Kompletní finálové výsledky, fotografie a další
novinky naleznete na: www.kone-zduchovice.cz

K. Vašáková

Pony liga v Herouticích
Finálovému vyvrcholení Pony ligy, které se

konalo 25. a 26. listopadu, předcházelo předpo-
slední páté kvalifikační kolo seriálu ve všech
třech kategoriích. To bylo hlavním programem
Podzimní ceny Heroutic 18. - 19. listopadu.
Vrcholem soboty byla soutěž ponyhandicap LP,
kde se vítězkou po rozeskakování stala L. Strna-
dlová s AURA z moravských Trojanovic.

Dvojice pak získala i vítězství v obou nejtěž-
ších soutěžích pro pony v neděli -soutěži SP
i STP. Pěknými výkony v sedle obou svých koní
zaujala i J. Březinová (JK Redmill), která mimo
jiné v soutěži STP obsadila druhé i třetí místo.

Vítězem pátého kola Pony ligy pro mladší děti
se stala M. Kovářová na GABRIELA (SS Starkon
Nová Říše). V kategorii Pony Extraligy došlo
k řadě překvapení. Nestartovala vedoucí závod-
nice S. Tomaidesová, která utrpěla úraz. Ten jí
také zabránil startovat i ve finále celé soutěže.
Dále nestartovala další jezdkyně z popředí
M. Hažmuková a tak o vítězství v tomto kole
svedly tuhý boj L. Strnadlová a J. Březinová.
Z prvenství se radovala L.Strnadlová - AURA (JK
Trojanovice). V Extralize se objevila i nová jména
- A. Neradová s koněm TONY (JK Atrej) si při
svém debutu odvezla hned body za třetí místo.
Další novou tváří byla nejmladší závodnice L. Při-
krylová (BELTIN - Handicap klub Pamír).

Finále pro čtyři
Čtvrtý ročník seriálu Pony liga

přinesl několik novinek. Místa koná-
ní jednotlivých kol se rozšíři la
z okresu Benešov (Heroutice, Všeti-
ce) na další kolbiště. Po jednom

kole pořádala i JS Opatrný Hořovice a JS Kočík -
Stružná u Karlových Varů. Celý seriál získal nové
logo a vznikla samostatná webová stránka. Pro
šest kvalifikačních kol byly připraveny jednotné
ceny a floty do soutěží.

Další změnou byl fakt, že při všech kvalifikač-
ních kolech probíhaly soutěže pro jezdce do 16
let na velkých koních. Tato soutěž nazvaná TEE-
NAGER 2006 měla rovněž svoje celoroční
vyhodnocení a lákavé ceny. Excelovaly v ní
benešovské jezdkyně, vítězka J. Perníčková z JK
Heroutice a druhá S. Tomaidesová z JK Louňovi-
ce. Ta se pro zranění nemohla zúčastnit dvou
posledních kvalifikačních kol, ale z jarní části se-
riálu měla nasbíráno tolik bodů, že její přední
umístění j iž nikdo neohrozil. Teenageři se
v nedělní finálový den utkali v zábavné exhibici
Jump and drive, ve které jeli část trati na koni
a část na kole. Jelo se 8 překážek do 120 cm na
koni, poté úsek zručnosti na kole. Exhibice byla
určena pro deset nejlepších, ale bohužel se jí vět-
šina jezdců nezúčastnila, přes atraktivní 1. cenu -
horské kolo v hodnotě 9 000,- Kč. Spolu s vítěz-
kou Janou Perníčkovou tedy nakonec bojovala
pouze třetí umístěná v konečném pořadí
M. Tošovská, Stáj Moudrý. Kolo zůstalo doma,
Martina byla i přes chyby na skocích rychlejší na
koni, ale na kole zase hodně ztratila.

Finálové odpoledne slavnostně zahájili sená-
tor K. Šebek a náměstek hejtmana Středočeské-
ho kraje V. Žák. Program pak pokračoval oběma
finálovými soutěžemi. Šot do zpravodajství přijela
natáčet i Česká televize.

Kvalifikaci kategorie Pony liga dětí 8-12 let
vyhrála L. Krulichová, JO La Boheme Zduchovi-
ce. Finálová soutěž se jela jako dvoukolová na
obtížnost S pro pony stylem handicap a body zís-
kané v kvalifikaci v ní nehrály roli. Po tvrdém boji
a velmi těsném rozeskakování potvrdila vítězství
z kvalifikace L. Krulichová na FÍK, před K. Nedě-
lovou - MARKÝZA 3 z JK Cento Bruzovice.

Do finále Pony extraligy s výměnou koní
někteří přední umístění z konečného pořadí nena-
stoupili, ať už pro nemoc, či po poradě s trené-
rem. Ve finále tak startovaly: vítězka kvalifikace
Barbora Žáčková (MAXIMO COPILOT, Horse
Academy, ve finále s výměnou koní podruhé),
Lucie Strnadlová (AURA 1, SKL Trojanovice),
Jana Perníčková (VIDAR, JK Heroutice, ve finále
s výměnou koní potřetí a obhájkyně loňského
vítězství) a Andrea Neradová (TONY, JK Atrej).
Stejně jako loni byla výměna koní napínavá až do
posledního jezdce. Tím byla J. Perníčková, která
měla po všech kolech jediná čisté konto a nesmě-
la chybovat. Každé shození znamenalo nejistotu
a sčítání časů. V té chvíli druhá B. Žáčková měla
4 body, A. Neradová 8. K tomu navíc na Janu
čekal nejslabší kůň finále, mlaďounký TONY 2.
Nakonec opravdu musel po jednom shození roz-
hodovat čas a ten měla B. Žáčková lepší.

Nejmladší účastnice finále L. Strnadlová s klis-
nou AURA zajela první kolo čistě, ale ostatním
koním se nedokázala tak rychle přizpůsobit. Nasbí-
rala trestné body a odnesla si cenu útěchy - dort za
čtvrté místo. AURA však byla vyhlášena nejlepším
koněm finále s čistým kontem ve všech kolech.

Do soutěží nedělního odpoledne bylo připrave-
no množství věcných i finančních cen v celkové
hodnotě 150 000,- Kč. Kromě ostatních sponzorů
jsou hlavními sponzory finálového odpoledne
Sedlářství Libich, Výstavba inženýrských sítí -
Jan Březina, Allstar Group, s.r.o., Farma Herouti-

Vítězkou finále Pony Channel Star se stala
L. Vachutková na PEGAS (Dubicko-Úsovsko)

Vítězkou závěrečného finále Pony extraligy se
střídáním koní se stala B. Žáčková  na MAXI-
MO COPILOT (Horse Academy Radimovice)

ce, firma IMPROMAT v zastoupení značky
RICOH a časopis pro náctileté SWEET 17. Pře-
krásnou dekorovací deku do finále extraligy
věnovala firma Šepra Mělník pana L. Šebesty.

Pořadatelé připravili pro účastníky rovněž pět
zvláštních cen: nejlepším českým sportovním
pony finálového víkendu byla AURA 1, která zís-
kala i cenu pro nejlepšího koně finále Pony extra-
ligy 2006, nejlepší masku nedělního kostýmové-
ho skákání oblékla čertice Zdeňka Vávrová na
WENDY 1 (JO La Boheme Zduchovice), cenu
pro nejmladší jezdec finálového víkendu získala
L. Přikrylová, Handicap club Pamír (nar. březen
1996) a cenu pro nejstaršího koně finálového
víkendu v dobré kondici - cena veterináře si
odnesla SAYONARA MP (14. 3. 1991), maj.
Zuzana Barchánková.

Podrobné výsledky a fotografie najdete na
www.ponyliga.cz a www.heroutice.cz

Foto: L. Sieger

PINOT k Ehningům
Jeden z našich nejlepších reprezentačních

koní a účastník MS v Cáchách 2006 PINOT
GRIGIO cestuje do světa. Ze střediska V. Csa-
biho v Havířově putuje do jedné z nejpředněj-
ších stájí současného jezdeckého světa. V pon-
dělí 13. listopadu byl schopnosti tohoto koně na
severní Moravě vyzkoušet Johannes Ehning
(24), bratr současné světové jedničky Marcuse
Ehninga. Společně s ním přijel do ČR i zakla-
datel této jezdecké dynastie, nejstarší z Ehnin-
gů. Johannes Ehning má na svém kontě titul
mistra Evropy mezi juniory z roku 1999 ve švý-
carském Münchwilen na klisně PANAMA.
Při souboji s A. Opatrným o rok později v Hart-
pury skončil třetí.

Hřebec PINOT GRIGIO zůstává i nadále
v majetku V. Csabiho a na severu Německa ho
čeká i kariéra plemeníka.

Belgie do Super ligy
Letošní ročník FEI Nations Cup Series skončil

12. listopadu při CSIO v Buenos Aires. Žádný
z evropských celků figurující na čele žebříčku se
do Argentiny nevypravil a tak se pořadí po CSIO
Atény již nezměnilo. Letošní ročník vyhrála Belgie
(79,5) a v roce 2007 se tak zařadí mezi elitní
osmičku v Super lize.

Na druhém místě skončilo Dánsko (73) před
Itálií (71,5) a Rakouskem (51). Česká republika
se umístila s 25 body na 10. místě. Naši jezdci
bodovali v soutěži při CSIO v Linzi, Poznani, Kis-
kunhalas, Bratislavě a Poděbradech.

Do Ankumu pro dárky
Skutečnými dárky pod stromeček se tentokrát sta-

nou koně nabízení v tradiční P.S.I. aukci sportovních
koní P. Schockemöhleho a U. Kasselmanna. Ta se
totiž koná tentokrát ve výrazně vánočním termínu
a do Ankumu se kupci k 27. ročníku této významné
dražby sjedou 17. prosince.



Koní bylo o poznání méně a i skladba čísel
a jejich úroveň výrazně chudší loňska. To se
však rozhodně nedá říci o bratrech Fernande-
zových, kteří letos jako jediní potěšili i koňaře.
Jen jejich senzační vystoupení s garrochou
stálo i letos za návštěvu Apassionáty 2006. To
samé pak platí i o jediném českém vystupují-
cím Leo Holcknechtovi, jehož triky s lasy všech
délek skutečně zdvihly diváky ze sedadel.

S odstupem 14 dní si pak jen potvrzuji, že vše
ostatní již bylo velmi snadno zapomenutelné.
Ještě si snad vzpomenu na utrápeného pony,
který, za frenetického potlesku publika, na klep-
nutí tenkého bičíku vykopával směrem ke svému

drezérovi. Apassionátě
2006 navíc chyběla
i režijní dynamika
a show zcela postráda-
la vyvrcholení a finále.
Volba konferenciéra se
ani letos nezdařila
a mluvené slovo strhá-
valo rutinovaně prová-
děná vystoupení někam
na vesnickou louku.

I když žádná komerč-
ní akce dneška nechce
diváky ani trochu vycho-
vávat a všichni se scho-
vávají za ono „novákov-
ské“ bavit, přeci jen
bych si, v tomto na-
šem koňském případě,
v koutku duše a v zájmu
koní přál, aby současné
publikum nebylo možné
obelstít tak snadno.
Letošní Apassionátě se
to podařilo dokonale.

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ
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I když se o informaci návratu CSIO na Trojský
ostrov již v kuloárech dlouho hovořilo, s oficiálním
potvrzení této informace organizátoři CSIO otáleli.
Definitivně se tak tušené nové partnerství mezi fir-
mou L. Novotného Golem a TJ Žižka Praha potvr-
dilo na schůzce pořadatelů pražských závodů ve
čtvrtek 23. listopadu, kde se u data 6.-9. září 2007
objevilo CSIO****-W Praha - Trojský ostrov.
Neváhali jsme tedy a požádali hlavního organizá-
tora CSIO Luďka Novotného o rozhovor.

Pane Novotný, vše je tedy dohodnuto a po
třech poděbradských letech se CSIO vrací do
Prahy. Jaké důvody Vás k tomuto rozhodnutí
vedly, když se zdálo, že v Poděbradech jsou
všichni spokojeni a organizace závodů tako-
vého formátu je na malém městě snazší?

Zásadním impulsem pro mé rozhodnutí byly
dvoje otvírací závody na Trojském ostrově, kdy se
Trojský ostrov opět předvedl ve své kráse. Ukázal
sice zcela jinou tvář, ale právě i tato zcela nová
dimenze naznačila, že by se toto místo mělo opět
stát centrálním kolbištěm České republiky.

I když jsme se v průběhu uplynulých let snažili
vysvětlit všem zahraničním účastníkům i odpo-
vědným osobám ve FEI, že Poděbrady jsou
vlastně těsně vedle hlavního města, Praha je

CSIO se vrací na Trojský ostrov
a určitě zůstane pro drtivou většinu cizinců vel-
kým lákadlem a sama o sobě dodá závodům
značnou prestiž.

Kolbiště na Trojském ostrově disponuje
rozměry 60 x 80 m. Není to přeci jenom pro
parkury např. Poháru národů málo?

Pochopitelně jsme velikost kolbiště pečlivě
posuzovali a posléze jsme dospěli k názoru, že
i když to tak opticky nepůsobí, v Poděbradech
jsme pro parkury CSIO nikdy větší plochu nepo-
třebovali. O vyjádření jsme požádali i stavitele
CSIO 2007 a i on nám potvrdil, že mu rozměry
kolbiště vyhovují.

Bude jím opět Olaf Peterson?
Ne, tentokrát jsme se rozhodli ke změně

a v roce 2007 bude CSIO stavět Mark Mc Gowan
z Velké Británie. Jedná se o mezinárodního stavite-
le se značnou prestiží a každý kdo by se o to zají-
mal může nahlédnou na jeho internetové stránky.

I když jsou nově rekonstruované prostory
areálu TJ Žižka Praha krásné a velmi prostor-
né, v minulosti se zde organizátoři CSIO potý-
kali s problémy, které myslím nezmizely. Jed-
ná se v prvé řadě o absenci pitné vody a za
druhé o nedostatek elektrického proudu. Jste
na řešení těchto potíží připraveni?

O obou těchto slabinách víme. Myslím, že
máme vše velmi dobře prodiskutované a nic by
nás nemělo zaskočit. Společně s předsedou TJ
Žižka Praha J. Žižkou jsme již absolvovali čtyři
setkání a myslím, že nás nic nepřekvapí. Dnes již
mají pořadatelé takových akcí výrazně lepší mož-
nosti než tomu bylo v minulosti. Veškerá sociální
zařízení dokážeme zajistit mobilní formou, pitná
voda se dá přivézt v cisternách.

Zvýšené nároky na odběr elektrického proudu
již také dokážeme zvládnout a zde máme
i z Poděbrad značné zkušenosti. Ani zde se totiž
nedala zvýšená spotřeba zajistit ze stávající sítě
a tak již umíme pracovat s přídavnými agregáty
a elektrorozvodnami.

Společnost Golem má vedle CSIO ještě jed-
nu ambici a tou je pořadatelství ME juniorů
a mladých jezdců v roce 2008. I když oficiální
informace ještě není k dispozici na Zasedání
büra FEI, které se konalo 17. listopadu
v Dubai, bylo pořadatelství ME J/Y 2008
v Poděbradech definitivně schváleno. (šampi-
onát je plánován na 25.-29. července 2008 a ČR
získala i pořadatelství ME ve voltiži, které by se

Česká republika má za sebou druhou zkuše-
nost s hipologickou megashow, kterou již všichni
známe pod názvem Apassionáta. Ani tentokrát
se nenaplnily skeptické předpovědi a tři předsta-
vení ve dnech 11. a 12. listopadu v Sazka Aréně
byla téměř vyprodána. Divácký zájem tak i mož-
ná předčil minulý rok.

Nechci se příliš dopodrobna zabývat hipologic-
kou úrovní letošní Apassionáty. Show tohoto
kalibru zde není proto, aby přiváděla v úžas
odborníky. I když si však dobře uvědomuji hlavní
poslání tohoto podniku, přesto mě poněkud pře-
kvapilo, jak snadno se dá pomocí několika jedno-
duchých efektů uspokojit rozsáhlé publikum.

Volvo zůstalo doma
Letošní rok máme za sebou další seriálovou

soutěž, která nesla název Volvo Auto Hase Tour
- Okamžik štěstí. O soutěži jsme již na stránkách
Jezdce několikrát informovali. V hale v Praze na
Císařském ostrově se 11. listopadu konalo finálo-
vé vyvrcholení seriálu a tak jsme požádali hlavní-
ho organizátora seriálu a předsedu sdružení pro-
vozující serverový portál peta.cz pana Václava
Růžičku o závěrečné zhodnocení seriálu:

„Na počátku byla snaha vymyslet zajímavý
seriál závodů pro mladé a začínající jezdce, který
by byl až do finále napínavý se zajímavými cena-
mi a šancí na výjimečnou výhru - vůz Volvo XC90
- pro jezdce, který by měl kromě jezdeckých
schopností i pořádnou dávku štěstí. Díky podpoře
partnerů pořadatele - serveru peta.cz a invenci
trenéra a jezdce J. Pileckého vznikl první ročník.
Jednalo se o troje závody, ve kterých proběhlo
celkem pět kvalif ikačních soutěží 115/125
a 125/135 s handicapem 10 cm pro jezdce starší
21 let. První kolo se konalo ve Zduchovicích, dru-
hé pak v Radimovicích a finále se uskutečnilo na
Císařském ostrově 11. listopadu.

Napínavým momentem finále byla cena gene-
rálního partnera seriálu - společnosti Volvo Auto
Hase. Soutěžilo se systémem “Tajný čas„. Tzn.,
že vítězem se mohl stát pouze ten, kdo by zajel
parkur bez chyb, ale v přesně tajně stanoveném
čase. Za toto “štěstí„ by pak získal vůz Volvo
XC90 v hodnotě víc jak 1,5 miliónu korun. Soutěž
však měla svého “šťastného„ vítěze i bez dosaže-
ní tohoto času. Na jezdce, který byl tajnému času
nejblíž, čekala zvláštní cena v podobě zájezdu
pro dva na Kapverdské ostrovy v hodnotě 50
000,- Kč. Jinak byla soutěž i klasicky hodnocena
podle pravidel ČJF.

Před startem finále se jezdci pouze dozvěděli,
že “tajný čas„ je v rozmezí mezi 60 - 80 vteřina-
mi. Jezdci měli možnost volby dráhy a mohli se
tedy rozhodnout, jestli bojovat o klasické vítězství
v nejrychlejším čase, a nebo “riskovat„ zisk auta,
zájezdu či nic, snahou o čas ve stanoveném roz-
mezí. Letos se našlo se jen pět jezdců se srdcem
knížete Rohana, kteří se nehnali za nejrychlejším
časem. Podle klasického hodnocení zvítězila, ve
finále nejrychlejší, P. Hrnčířová ( ) před L.
Vachutkovou ( ) a M. Krulichovou ( ). Tajný čas
v zapečetěné obálce byl 67,47 sec. Nejrychlejší
zajetý čas byl 52,12, nejdelší byl 74,70.

Největší radost tak měla jedna z pětice “riskují-
cích„ Z. Líkařová ( ), která zajela za 69,13, pou-
hých 1,34 setin od zisku auta. Proto 6. ledna
odlétá za teplem na Kapverdské ostrovy. Koho
bere sebou nevíme..:) Každopádně blahopřejeme
a přejeme jí příjemný pobyt v teple pod palmami.
Protože na serveru peta.cz se pořád něco děje,
můžete už teď hlasovat v soutěži Idol jezdeckého
sportu 2006 a těšit se na slavnostní vyhlášení
vítězů na začátku roku 2007 opět ve Všeticích.
Součástí tohoto slavnostního večera bude i sou-
těž o “ošku„ (ošetřovatelku pozn. red.) roku 2006.
Děkujeme všem partnerům serveru peta.cz -Vol-
vo Auto Hase, Clinique, Equiservis, PAVO a Vla-
sovému studu Vavruškovi za jejich podporu
a pomoc.“

Chudyba a Šlechta
do Srnína

Junior B. Chudyba (17), který sice dlouhodobě
působí na Slovensku ale letos již startoval za ČR,
absolvuje svoji přípravu na ME juniorů (Auvers -
FRA 25.-30.7. 2007) ve stájích K. Papouška v jiho-
českém Srníně. Do Srnína směřuje i M. Šlechta,
který končí ve stájích In Expo Group a od 1. ledna
se stane opět spolujezdcem K. Papouška.

Apassionáta podruhé

mělo konat v Brně 31. července až 3. srpna 2008
pozn. red.). Ještě v Poděbradech jsme
zaslechli, že šampionátu by mělo s ročním
předstihem předcházet CSI J/Y, které by zajis-
tilo místu jistou propagaci a účastníkům
i možnost seznámení se s prostředím.
V kalendáři na rok 2007 však žádné CSI
J/Y pod Vaší taktovkou není. Rezignovala
společnost Golem na tuto „generálku“?

Máte pravdu termín CSI J/Y jsme nenahlásili.
Do jeho pořadatelství nás poněkud tlačili přede-
vším vedoucí zahraničních ekip, kteří tak slibovali
zajistit větší podporu naší žádosti. To bylo již
před rokem, když jsme usilovali o pořadatelství
pro rok 2007. To jsme nakonec nezískali a proto-
že, jsme nevěděli zda uspějeme tentokrát, nako-
nec jsme od pořadatelství juniorských CSI „na
zkoušku“ ustoupili. Pokud by se ukázalo, že tlak
a zájem na organizaci takového CSI, jak ze stra-
ny našich tak zahraničních jezdců, je skutečně
velký, pravděpodobně by se dal termín, i za cenu
jistých pokut FEI, pro příští léto získat. Přiznám
se však, že o tom zatím neuvažuji.

A ještě jedna otázka k pořadatelství CSIO
v Praze. Situace na Trojském ostrově se za
poslední roky změnila a současná jezdecká
cvičiště jsou rozdělena do dvou areálů, patřící
dvou různým subjektům. Hraje ve Vašich plá-
nech nějakou úlohu i společnost In Expo
Group?

Pochopitelně JS Císařský ostrov je důležitou
součástí Trojského ostrova a i v rámci zachování
korektních vztahů jsem majitele areálu pana
J. Martince se svým záměrem návratu CSIO do
Prahy seznámil jako jednoho z prvních. Možnosti
jakékoliv spolupráce považuji za oboustranně
otevřené, ale při našich prvních plánech a úva-
hách se domníváme, že prostorové možnosti TJ
Žižka Praha, budou pro pořadatelství CSIO dosta-
čující. Děkujeme za rozhovor. C. Neumann



slav Příhoda, který vedl i doplňkové skokové
hodiny.

Děti pracovaly se svými pony vždy samostat-
ně, aby mohl být zajištěn individuální přístup
k výcviku a neustálá kontrola. Dík patří i
R. Urbančíkové, která celý výcvik natáčela a tak
bylo večer možné s dětmi lekce probrat.

O zhodnocení soustředění jsme požádali Šár-
ku Charvátovou:

„Ačkoliv zúčastněné děti
i koně byli na rozdílné úrov-
ni, po první lekci pochopily,
co od nich chci. Zaměřila
jsem se především na
základní uvolnění, správný
sed a cílené používání
pomůcek, což by mělo být
dobrým základem pro
všechny jezdce. Díky mož-
nosti individuálního přístupu
k jednotl ivým jezdcům
a koním byl vidět j iž při
následující lekci pokrok.
Velmi se mi líbilo, že děti
jsou ambiciózní, mají
o nové věci zájem a přihlí-
žely i hodinám svých kama-
rádů a tak jsme měli
možnost diskutovat i problé-
mech ostatních koní přímo
u obdélníku“. 

M. Kvapilová

SPORT REPORTÁŽE
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Svatomartinský
pohár

V den svátku Martinů proběhl v hale TJ Slovan
Frenštát pod Radhoštěm 2. ročník Svatomartin-
ského poháru ve skokových soutěžích. Pro
všechny Martiny nechyběly slevy na startovném,
přesto se soutěží zúčastnil jen jeden.

Ve stupňované obtížnosti do 100 cm pro děti
a juniory se představilo šestatřicet dvojic. Vítěz-
ství si odvezla S. Zelinková s POMĚNKOU
(SŠZe Přerov) před M. Bendovou s DANIELEM
(Velká Polom) a L. Strnadlovou s AUROU 1 (SKL
Trojanovice). V kategorii ostatních mezi deseti
startujícími zvítězila domácí M. Kopišová
s PAMELOU 10. Druhá byla D. Durčáková na
BOA VISTA (Beskyd Nábytek) a třetí P. Fajkuso-
vá s ATLANTOU 12 (Trojanovice).

Soutěž -ZL- pro děti a juniory přivedla na start
třiatřicet aktérů. Nejlepší výkon předvedla K. Flis-
níková s UNII 3 (Equiteam Flisník), druhá byla
L. Strnadlová s NIWAROU (SKL Trojanovice)
a třetí J. Ludvík na SYD 1 (Velká Polom). V kate-
gorií ostatních odstartovalo jedenáct startujících.
Vítězství patřilo V. Kudelové na LOMBARDINO
(Velká Polom), před druhou E. Živníčkovou
s VARADEM (Hradec nad Moravicí) a třetí P. Faj-
kusovou s ATLANTOU 12 (JK Trojanovice).

Do hlavní soutěže Svatomartinského poháru,
mini-maxi nastoupilo jedenáct startujících. Po
překonání výšky 170 cm zvítězila domácí J. Grač-
ková se SYMPATIKOU Adamantino, druhá skon-
čila E. Weagová s ABC OKLAHOMA WEPOL
(Hřebčín Kubišta) a třetí další domácí K. Krhutová
s TERCIEREM. -jge-

Za podpory pony komise a vstřícného přístupu
majitelů areálu Panská Lícha v Brně -Soběšicích
se ve dnech 27.-29. října uskutečnilo podzimní
soustředění pro jezdce military na pony, kterého
se zúčastnilo 12 dětí.

Soustředění bylo zaměřeno především na dre-
zurní přípravu pod vedením Šárky Charvátové.
Vedoucím celého dění během víkendu byl Milo-

...jezdci a chovateli Jiřímu Složilovi z Oldři-
chova (JASO Oldřichov, okres Přerov), který
22. prosince slaví své 50. narozeniny. V průběhu
své sportovní kariéry se J. Složil věnoval jak spor-
tovnímu jezdectví tak dostihům. I v letošním roce
se mu sportovně dařilo a s klisnou GRÉTA-8
(Genius 11) se zúčastnil parkurových závodů
Středomoravské jezdecké ligy a v kategorii mužů
získal 1. místo. Blahopřejeme a přejeme hodně
sportovních i osobních úspěchů.

Blahopřejeme...

Do Baru prvorepublikově
Tradiční pražská rozlučka s jezdeckou

sezónou se koná 2. prosince v Jo’s Baru na
Malostranském náměstí 7, Praha 1. Začátek
je plánován na 19.00 hodin a všichni přátelé
koní budou očekáváni ve společenských
šatech ve stylu první republiky. Hudební pro-
dukci bude obstarávat Ludvík Jandourek
a Míra Červený.

Výsledky nebudou
Vážený pane Lomský, obracím se na Vás

s žádostí o podrobnější vysvětlení rozhodnutí
VV ČJF. V říjnovém zápise je uvedeno, že VV
zamítnul žádost J. Formandla výsledkové data-
báze k využití pro jeho zpracování kariéry koní.
Protože jsme ve zpravodaji Jezdec, po konzulta-
ci s J. Formandlem již uvedli, že případní zájem-
ci o tyto kariéry budou moci databáze získat,
trochu mě toto rozhodnutí VV překvapilo. Mohl
byste čtenářům Jezdce přiblížit důvody, které
VV ČJF k rozhodnutí neposkytnout J. Formand-
lovi podklady ke zpracování výsledkových data-
bází vedly?

Než odpovím na Vaši otázku, chtěl bych říci, že
ČJF shromažďuje výsledky ze všech jezdeckých
závodů pořádaných v ČR. Tyto výsledky jsou archi-
vovány v databázi Centrála, která shromažďuje
a propojuje údaje o registrovaných koních a jezd-
cích s kalendářem závodů, případně dalšími regist-
račními údaji. Tento program umožňuje na webo-
vých stránkách České jezdecké federace
automatické vygenerování kariér jezdců a koní za
příslušný rok. Nyní se vrátím k Vaší otázce. ČJF je
majitelem a správcem výsledkových dat, která takto
shromažďuje. Tudíž je zodpovědná za to, jakým
způsobem jsou data prezentována zpět jezdecké
veřejnosti. Na webových stránkách ČJF jsou zdar-
ma k dispozici kariéry jezdců a koní s údaji o jednot-
livých závodech. Jde o systém, který je do budouc-
na možné kdykoli upravit podle případných dalších
požadavků. Za této situace neexistuje žádný důvod
pro to, aby ČJF poskytovala data jiným osobám či
subjektům za účelem vzniku dalšího paralelního
hodnocení mimo ten současný oficiální.

Je sice pravda, že na webových stránkách
ČJF je možné vyhledat kariéry jezdců a koní, ale
k tomu je zcela nezbytné znát číslo licence hle-
daného subjektu. Navíc systém ČJF sám říká, že
disponuje pouze výsledky bezchybně zadanými
jednotlivými pořadateli.

To, že na stránkách ČJF lze vyhledat kariéry jen
podle čísla licence, má svůj důvod. Web ČJF byl konci-
pován tak, aby nebylo nutné nadměrně investovat do
softwarového vybavení. Vzhledem k tomu neumí to, co
je dnes již standardem ostatních webových stránek.
Mým (doufám reálným) přáním je, aby se on-line servis
v tomto bodě zkvalitnil, ale vše se odvíjí od priorit roz-
počtu ČJF. Pokud nebude možné do budoucna vyhle-
dávat podle jména, počítáme alespoň s tím, že zveřej-
níme seznam čísel licencí koní a jezdců, aby každý
mohl vyhledat kariéru jezdce a koně dle svého přání.

Jinak myslím má svou logiku, že systém dispo-
nuje pouze výsledky bezchybně dodanými od
pořadatelů. Jedná se o oficiální autorizovanou ces-
tu, kterou jsou tyto výsledky importovány do data-
báze ČJF.

Systém, který J. Formandl chtěl nabídnout
zájemcům je daleko snažší, protože na bázi jed-

noduché excelové tabulky nabízí generování
podle jména koně, jména jezdce, místa závodů
či data. Navíc oproti systému ČJF je databáze
J. Formandla bohatší, protože řadu výsledků zís-
kává díky svým osobním kontaktům a nasazení
a tak vedle databáze přebírané z ČJF má i další
výsledky. Do svého systému zařadil i výsledky
ze zahraničí a i z řady neklasických soutěží.

Nevím, jestli jde říci, že systém J. Formandla je
snazší. Prostě funguje na jiném principu. Samozřej-
mě excelová tabulka je vhodným prostředím pro
vyhledávání a třídění prostých dat. Systém ČJF je
naopak interaktivní, dovoluje vyhledat kariéru podle
koně a jezdce a každý zobrazený start dovoluje
„prokliknutí“ na podrobné údaje závodu. Takže o co
méně nabízí v prostém třídění, o to je propracova-
nější, pokud jde o přehlednost a o to jde myslím
v první řadě.

Nyní k zadávaným údajům. Nejsem přesvědčen
o tom, že sběr dat by měl fungovat způsobem dohle-
dávání výsledků přes osobní kontakty. Systém by
měl být průhledný a import dat kdykoliv ověřitelný.
Otázka zařazení zahraničních závodů je věcí zasílá-
ní výsledků jezdců na sekretariát ČJF. Kdo tak činí,
své zahraniční výsledky najde.

Na argument, že systém J. Formandla obsahuje
i výsledky z neklasických soutěží, mohu říci jen to,
že výsledky na webu ČJF je uvádí rovněž.

Na Vaší odpovědi mě však zarazila i formula-
ce, že ČJF je majitelem této databáze. Je dou-
fám pravda, že ČJF je majitelem této databáze,
ale podle mého soudu je tak majitelem i každý
člen tohoto dobrovolného sdružení. VV je tedy
pouze správcem této databáze, která by však
měla být zcela veřejně k dispozici každému čle-
novi ČJF. Proto nerozumím tomu, že VV si osvo-
jil právo zakázat jednomu ze svých členů, praco-
vat s „naší“ společnou databází ve prospěch
opět „nás“ členů ČJF.

Výše jsem uvedl, že ČJF (jakožto občanské
sdružení, nikoli VV) je majitelem a správcem dat.
Tudíž ČJF je zodpovědná za způsob jejich prezen-
tace. Tyto tři polohy se od sebe samozřejmě nedají
oddělit. Dovolím si polemizovat s Vaším tvrzením,
že když je ČJF majitelem výsledkové databáze, tak
je jím každý člen ČJF a tudíž že každý má právo
produkovat vlastní výstupy pro jezdeckou veřejnost.
Podle této logiky by mohl mít jeden jezdec či kůň
několik kariér během jednoho roku lišících se podle
osobních kontaktů a osobního nasazení zpracovate-
le, případně podle soutěží zařazených do zpracová-
ní. Opakuji, že sběr výsledků musí probíhat stan-
dardní a zpětně ověřitelnou cestou.

Tak jinak. Jsou podle Vašeho názoru výsled-
ky uveřejněné na webu ČJF využitelné k volné-
mu stažení a k dalšímu zpracování?

Výsledky jsou jako kterákoli jiná data zveřejněná
v prostředí internetu kopírovatelná např. právě do
tabulkového editoru (excel), kde lze s nimi dále pra-
covat dle vlastního uvážení.

Děkujeme za rozhovor, C. Neumann

Foto: J. Gebauer

Vítězka Svatomartinského poháru Jana
Gračková - SYMPATIKA Adamantino

Mladí militaristé pracovali na Panské Líše pod vedením Š. Charvátové

Malí militaristé  na Panské Líše



- 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

Zemský hřebčinec
Písek

nabízí k prodeji 
3- až 4leté koně po základ-
ním výcviku. Všichni koně
(valaši) pocházejí z pastevní-
ho odchovu v hříbárnách
ZH Písek, výcvik rovněž
v ZH (část koní po ZZV).
Bližší informace k jednotli-
vým nabízeným koním na:
www.zemskyhrebcinecpisek.cz

nebo na tel.: 
+420 382 214 121, 
+420 603 217 857

PRODÁM KVALITNÍ USKLADNĚNÉ SENO
Tel.: 724 057 166  (Karlovarský kraj)

SPORT REPORTÁŽE

Výsledky
Císařský ostrov 11. - 12.11. -LP- (9) 1.

Bačkovská - MARLOW 1 (JK Všemily), -Z-
(66) 1. Šlechta - GAPPA 1 (JK Všemily), -
st. obt. do 110 cm- (99) 1. Crnková - LA
GABANA (JS Bost B.), -L*- (46) 1. Šlechta -
CELESTA Kalek (JK Všemily), 2. Veselov-
ská - DONA 9 (SS Zámek Vilémov), 3. Tre-
tera - NATAL (SS Tretera), -L*+S*- (38) 1.
Němcová - PRINCESS (Stáj Dani Zbožni-
ce), 2. Kočík - ALBAN - K (JS Kočík), 3.
Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník),
-S*-ST*- (19) 1. Hrnčířová - ATAMAN -
N (PJK Gabrielka), 2. Vachutková - VIOLA
6 (JO při ZD Dubicko a Úsovssko), 3. Kruli-
chová - HORSE and M,CATANI (JO La-
Boheme Zduchovice), -ZL- (36) 1. Kozáko-
vá - METRÁŽ (V. Kozáková), -st. obt. do
120 cm- (52) 1. Doležal - AC CALIGULA
(JK Hřebčín Suchá), 2. Šlechta - AGENTI-
NA (JK Všemily), 3. Rosická - CANTA (JS
Císařský ostrov), -S*- (33) 1. Tesárek -
ANNIE (Stáj Tesárek), 2. Šlechta - ARENA
1 (JK Všemily), 3. Doležal - COHIBA (Čes-
ký jezdecký klub), 4. Tretera - NATAL (SS
Tretera), 5. Šlechta - CELESTA Kalek (JK
Všemily), -S**- (17) 1. Šlechta - MACARE-
NA (JK Všemily), 2. Šlechta - GOLAS (JK
Všemily), 3. Hoffmeisterová - PASSOBELO
(SK Altron-Hoffmeister).

Císařský ostrov 25.11. drezura -L0-
(11) 1. Zeusová - CORRADO AZ (JS Cís.
ostrov), -JU- (10) 1. Soustružníková - LALI-
QUE (TJ Pegas Brno), 2. Knit lová -
HOMÉR 1 (JK Delta), 2. Richterová - G.
FERRÉ (JS Milenium), -SG- (9) 1. Pelikáno-
vá - RICCO (JS Pavlík Pocínovice), 2. Sigis-
mondi - BONHEUR (JS Císařský ostrov), 3.
Marešová - PLESANT (JK Iluze Makotřasy),
-vIM1- (6) 1. Pelikánová - RICCO (JS Pavlík
Pocínovice), 2. Marešová - PLESANT (JK
Iluze Makotřasy), 3. Sigismondi - BONHE-
UR (JS Císařský ostrov).

V ZOO volně
V sobotu 9. prosince se koná

v hale podkrušnohorského ZOO par-
ku v Chomutově 5. ročník ve skoku
ve volnosti. Zahájení je plánováno na
10.00 hodin a na programu je soutěž
pro 4-5leté koně do 120 cm na styl,
který bude hodnotit J. Šíma. Soutěží
č. 2 pak bude skok mohutnosti bez
omezení a jsme zvědavi zda někdo
překoná loňský rekord koně M. Ma-
tějky CHICAGO, který skočil 200 cm.
Účastníci soutěží vyzkouší nově polo-
žený povrch chomutovské haly.

VZDùLÁVÁNÍ
V rámci vzdûlávacích programÛ v oblasti sportu 

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

● Zahájení kurzÛ v Praze - leden 2007

● Uzávûrka pfiihlá‰ek 15. 12. 2006

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

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

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

Pofiadatel nezaji‰Èuje ubytování a stravování.

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

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

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

Prodám starokladrubské
a lipické koně různého stáří.

Tel.: 724 520 463

German Masters
Další kolo velkolepé soutěže  Svě-

tového poháru západoevropské ligy
se konalo ve dnech 15.-19. listopadu
ve Stuttgartu. 22. ročník mezinárod-
ních závodů German Masters byl tra-
dičně pod taktovkou firmy Mercedes
v Martin Hans Schleyer Halle. Ta
vedle centrálního kolbiště má i veřej-
ně přístupné opracovištěm s tribuna-
mi a tak mají diváci možnost sledovat
nejlepší jezdce světa i před startem.

Pětidenní program přichystal divá-
kům nejen skokové soutěže, ale
k vidění byly i špičkové drezúrní výko-
ny, které svoji přítomností ozdobili
takové jezdci jako je Isabella Werth
nebo Kyra Kyrklund. Nechyběla ani
stále populárnější čtyřspřeží v rámci
FEI World Cup Driving.

Prvním vrcholem byla páteční sko-
ková Mercedes German Masters.
Soutěž byla určena pro nejlepších 12
jezdců z předcházející soutěže do
150 cm. V dvanáctce nejlepších si
první Mercedes vyjezdila Malin Bary-
ard Johnsson na BUTERFLY FLIP ze
Švédska před svým krajanem R. G.
Bengtssonem s MAC KINLEY.

Sobotě kraloval odpolední Kür GP,
ve kterém se ve skvělé formě před-
vedla Kyra Kyrklund na MAX, která
porazila i Isabell Werth na POLANO.

Další program pak patřil čtyřspře-
žím. Soutěže se zúčastnila i tři spře-
žení z Maďarska a i když průběh
závodu tentokrát nebyl tak jedno-
značný, opět zvítězil miláček němec-
kého publika Michael Freund.

V nedělním GP Speciál jasně zví-
tězila Isabel Werth na SATCHMO
před N. Capellmann s ELVIS a
E. Schulten Baumer na LESOTHO.

V závěrečném vyvrcholení FEI
World Cup Jumping nastoupilo 38
kvalif ikovaných dvojic. Parkur
K. Homfielda byl velmi technicky
postaven a především dva úzké sko-
ky s průčelím menším 2 metrů byly
sítem. Dokonce se zdálo, že rozeska-
kování bude jen velmi málo početné,
ale nakonec se celé jedenáctce star-
tujících podařilo zvládnout základní
kolo bez chyb.

Ve strhujícím rozeskakování potvr-
dila svoji třídu Meredith Michaels-
Beerbaum na SHUTTERFLY, která
více jak o vteřinu porazila v součas-
nosti největší objev sezóny D. Deu-
ssera na UPSILON D ’OCQUIER.
Německou trojici na čele uzavřel
R. Tebbel s TEAM HARMONY COU-
PE DE COEUR.

V sobotu 25. listopadu se v hale spo-
lečnosti In Expo na Císařském ostro-
vě v Praze konaly drezúrní závody
o Pohár Trojského koně. V obou
hlavních soutěžích (-SG- a -Kür IM I-)
zvítězila Hana Pelikánová na RICCO
(Pavlík Pocínovice). Výsledky na:
http://ffinfo.xf.cz/vysl/B25A1.pdf

Foto: L. Sieger

Na čele ligy jsou nyní G. Schröder
společně s R. Tebbelem (42 bodů)
před M. Whitakerem (39), M. Mi-
chaels-Beerbaum (35) a B. Mändli
(34). Další kolo ligy je na programu
7.-10. prosince v Ženevě.

Podrobnosti na: http://stuttgart-
german-masters.de/aktuell/
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