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Vše nejlepší v novém roce Vám přejeme ještě jednou za zpravodaj
Jezdec, který tímto číslem vstupuje do 19 sezóny. V jejím úvodu opět
opakujeme informaci o předplatném pro rok 2011. V tomto roce
zůstává pro čtenáře Jezdce vše při starém a předplatné pro rok 2011
je opět 696,- Kč (včetně Jezdecké ročenky 2010) resp. 566,- Kč. Před-
platné prosím poukažte na č.ú. 247738349/0800 v.s. 2011. Pro čtená-
ře, kteří nemohou předplatné uhradit převodním příkazem, připravu-
jeme opět standardní složenky, které přiložíme k Jezdci. (Pokračování na str. 2)

(Pokračování na str. 4)

www. .cz

Filip Doležal - LA SILVA (ilustrační foto)

Josef Malinovský

Doležal ve finále
V termínu 15.-19. prosince probíhaly

v Evropě dva významné konkury. O body
do Světového poháru ve skákání se bojo-
valo v Londýně. Drezurní Světový pohár
pak pokračoval ve Frankfurtu nad Moha-
nem. Zde se soutěžilo i na parkuru
(CSI****) a vedle nejlepších jezdců Evropy
zde vyvrcholil finálovým střetnutím letošní-
ho ročníku European Youngster Cup pro
jezdce do 25 let.

Jak jsme již uvedli v posledním čísle
roku 2010, do finálového střetnutí pro nej-
lepších 25 mladých jezdců Evropy se pro-
bojoval i náš Filip Doležal. Na podrobnos-
ti o celém seriálu jsme se ho již zeptali
osobně:

„Seriál European Youngster Cup vznikl
asi před pěti lety a jeho hlavním účelem je
usnadnit přechod mladých jezdců do seni-
orské kategorie. Důležitým faktorem atrak-
tivity seriálu je, že jednotlivá kvalifikační
kola jsou vypisována u důležitých závodů,
velmi často i při CSI úrovně tří nebo čtyř
hvězd. V letošním roce proběhlo celkem 18
kvalifikačních kol. Jedno pořádalo Španěl-
sko a Švýcarsko, dvě byla v Itálii a o zbylá
se podělily Německo (9) s Rakouskem (5).

My jsme se letos zúčastnili celkem pěti
kvalifikací. Dvakrát v květnu v Lamprecht-
hausenu (CSI*** a CSIO J-U25), pak v čer-
vnu při CSI*** v Maria Wörth a na závěr již
v halách při CSI*** v Drážďanech a při
CSI**** v Salzburgu. Do finálového boje ve
Frankfurtu se probojovali především
němečtí jezdci, kteří kvalifikacím dominova-
li. Vedle nich společně se mnou startovali
ve finále ještě dva Italové, jeden Brit
a jeden Egypťan. Kvalifikavali se i zástupci
ze Španělska, Švýcarska a Rakouska, ale
ti se z finále omluvili.”

Naší ekipu přivítala franktfurtská hala
prvním kolem ve čtvrtek 16. prosince
v 10.00 hodin. Pro 25 finalistů byl připra-
ven parkur 140 cm na čas. Přes převahu
domácích se všech 18 německých jezdců
sklonilo před Italem ze známé jezdecké
rodiny Emanuele Gaudianem na westfál-
ském COCOSHYNSKY.

Filip Doležal na LA SILVA zahájil velmi

slušně. Penalizace 5 tr. bodů však v silné
konkurenci stačila pouze na 21. místo.

Druhé kolo již probíhalo v hlavním divác-
kém čase a bylo na programu v pátek
v 19.15 hodin. I zde se soutěžilo na výšce
140 cm na body a čas. Filip Doležal byl po
bezchybném výkonu šestý.

Díky vydařené druhé kvalifikaci se tak
dostal  i do sobotního finále. K němu
nastoupilo 17 dvojic a na programu bylo

Rozhodnete
v lednu

Galavečer Český kůň se bude i ten-
tokrát konat v Praze na Žofíně. Jezdci
a Koně roku, v disciplínách drezura
a skoky, tak zde budou vyhlášeni již
po osmé za sebou. Večer pořádá i ten-
tokrát redakce časopisu Jezdectví.
Tradičně jsme proto oslovili zástupce
pořadatele se žádostí o podrobnější
informace v době, kdy se rozbíhá
odborné i veřejné hlasování a součas-
ně předprodej vstupenek. Na otázky
nám odpovídal Josef Malinovský.

Ještě počátkem prosince se hovo-
řilo o tom, že se galavečer Jezdectví
na Žofíně již neuskuteční a připravu-
je se v jiných prostorách. Proč
nakonec ke změně místa nedošlo?

Je pravda, že jsme z finančních
důvodů uvažovali o přesunutí akce.
Nově vybrané prostory sice splňovaly
veškeré technické požadavky, ale uká-
zalo se, že jsou tam určitá omezení
ohledně cateringových služeb, které
navíc byly dražší, než na Žofíně.
Nechtěli jsme tak vystavit návštěvníky
galavečera vyšším nákladům a zvolili
raději finančně náročnější cestu pro
nás. Nutno podotknout, že svoji roli
sehrál i velice vstřícný přístup pronají-
matele paláce Žofín.

Připravujete nějaké změny ve
skladbě programu?

Určitě ano. V první řadě dochází ke
zvýšení počtu oceněných kategorií, při-
čemž všechny budou vyhlašovány na
hlavním pódiu. Nově se oddělí mladší
a starší junioři, tak jak jsou kategorizo-
váni při mistrovství ČR. Nemělo by tím
však dojít k prodloužení předávacího

Foto K. Návojová
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Rozhodnete ..

ceremoniálu, jelikož budou jednotlivé
kategorie vyhlašovány po skupinách. 

Aby program více gradoval, rozhodli
jsme se po čase opět vyhlásit absolut-
ního vítěze, kterým se stane ten, kdo
získá od poroty nejvíce hlasů, bez
ohledu na kategorii. Samozřejmě jím
může být i kůň.

Právě koní roku se týká třetí novin-
ka. Jejich jména zazní vůbec jako prv-
ní, a to již v rámci předprogramu na
venkovní ploše před palácem. Nebu-
dou tak muset venku dlouho čekat na
chvíli, kdy na ně v rámci hlavního pro-
gramu přijde řada. Navíc tím vychází-
me vstříc celoplošným médiím, aby
tato pro ně nejzajímavější informace
zazněla ještě před uzávěrkami sobot-
ních vydání. 

V kolik tedy slavnostní ceremo-
niál začne?

Oficiální začátek akce je v 18 hodin.
Po venkovním předprogramu bude
následovat zhruba půlhodinová pauza
a poté již zahájí předávací ceremoniál
na velkém sále. Malý sál bude tento-
krát zcela vyhrazen pro volnou taneční
zábavu mladších ročníků. 

Bude volit Jezdce a Koně roku
opět odborná porota?

Ano. Drezurní i skoková komise ČJF
vybrala opět po dvaceti odbornících
z řad trenérů a funkcionářů, kteří
budou hlasovat výhradně v rámci jejich
disciplíny. Doplní je další desítka porot-
ců vybraná výkonným výborem ČJF
a pořádající redakcí Jezdectví, kteří
odhlasují v obou disciplínách. Nově se
bude hlasovat pomocí SMS zpráv,
a tak budou odborníci vybírat, stejně
jako široká veřejnost v anketě o Jez-
decký Tip roku jen vítěze jednotlivých
kategorií. 

Kdo bude večer moderovat?
Vyhlašováním bude provázet známý

komentátor jezdeckých akcí Aleš
Suchánek.

Co jsou další lákadla pro návštěv-
níky?

Samozřejmě to bude volná taneční
zábava, která poběží opět na dvou
scénách současně, či možnost setkání
se známými tvářemi jezdeckého spor-
tu, s nimiž mnohdy není během sezo-
ny čas si v klidu popovídat. V rámci
doplňkového programu připravujeme
mj. oblíbenou tombolu, kde mezi stov-
kou cen dominují hodnotné ceny od
jejího generálního sponzora - společ-
nosti Equiservis. Jsou to: sedlo Presti-
ge Paris, helma GPA Speed Air nebo
luxusní jezdecká Perka Ariat Quantum
Performer Pro. 

Kolik budou stát vstupenky a jak
je lze objednat?

Ceny vstupenek se budou pohybovat
od 299,- do 990,- korun, avšak na nej-
nižší cenové hranici bude nabídka
mnohem širší než byla v minulosti. Vět-
ší množství ve volném prodeji bude
i tzv. VIP vstupenek za 990 Kč,
v jejichž ceně je zahrnuto drobné
občerstvení založené na stolech. Právě
o tuto kategorii míst byl v minulosti nej-
větší zájem. V nabídce jsou ještě ceno-
vé relace 390, 690 a 790 Kč. Při koupi
celého stolu pro 10 osob do 31. ledna
je možné nárokovat slevu 10 %, každý
z nominovaných jezdců má nárok na 2
ks vstupenek v nejnižší cenové katego-
rii. Objednávat je lze od 5. ledna 2011
přes e-mail: galavecer@jezdectvi.cz
či telefonní čísla: 222 317 808, 222 317
809. Plánky s vyznačením volných míst
zájemci najdou na www.jezdectvi.cz

Zvolte Jezdecký
Tip roku!

Každoročně má široká veřejnost mož-
nost, aby sama vybrala svého vítěze, a to
formou doprovodné ankety o Jezdecký Tip
roku. Stejně jako odborné porotě vám tedy
předkládáme seznam nominovaných a za
pomocí SMS zpráv můžete poslat hlas těm,
kteří mají v dané disciplíně u vás největší
sympatie. SMS došlé v pořadí 50, 100, 150,
200, 250, 300, 350, 400, 450 a 500 (nezá-
visle na obsahu zprávy) pořadatelé odmění
dvěmi vstupenkami na galavečer. Jména
výherců čtenářské ankety budou oznámena
během programu galavečera a dotyční
jezdci, resp. majitelé koní obdrží mj. šerpu
s označením „Jezdecký Tip roku 2010". 

Jak hlasovat? Pošlete SMS zprávu s čís-
ly svých adeptů na telefonní číslo 900 15 08
(jednotné pro všechny operátory) v násle-
dujícím tvaru: JE mezera TIP mezera KÓD
mezera KÓD atd. (např. JE TIP D10 D20
D30 D40 D50 D60, nebo JE TIP S11 S22
S33 S44 S55 S66). Cena jedné této SMS
je 8 Kč včetně DPH. Maximální počet hlasů
z jedné SIM karty (telefonního čísla) je pět.
Hlasovat můžete od 30. prosince 2010 do
30. ledna 2011.

Adepti na Jezdce
a Koně roku 2010

Drezura - děti
D10 Gráblová Patricie
D11 Kučerová Martina
D12 Pavlisová Michaela
D13 Rosická Kateřina
D14 Zajícová Anežka

Drezura - ml. junioři
D20 Brodová Sofie
D21 Kotyzová Kamila
D22 Marešová Barbora
D23 Mothejlová Karla
D24 Šimáčková Karolina

Drezura - st. junioři
D30 Burešová Markéta
D31 Hanzlová Markéta
D32 Knoflíček Michal
D33 Pechmanová Tereza
D34 Spurná Simona

Drezura - ml. jezdci
D40 Soustružníková Lucie
D41 Krčmářová Soňa
D42 Lagínová Michaela
D43 Čejková Lucie
D44 Langerová Lucie

Drezura - senioři
D50 Jančaříková Eva
D51 Jančářová Ema
D52 Říhová Kateřina
D53 Sigismondi Fabrizio
D54 Žižková Karolina

Drezura - koně
D60 Alice
D61 Athos
D62 Darwin
D63 Ferry
D64 Chamberlain

Skoky - děti
S10 Grünthalová Nicola
S11 Hyka Michal
S12 Chlanda Miloš
S13 Málková Kateřina
S14 Pochopová Barbora
S15 Přikrylová Lucie
S16 Půlpánová Adéla
S17 Rothová Daniela
S18 Sabathilová Antonia
S19 Šalková Tina

Skoky - ml. junioři
S20 Byrtusová Petra
S21 Hronová Ivana

S22 Krulichová Lucie
S23 Kubrická Kateřina
S24 Mácha Michael
S25 Málek Ondřej
S26 Neumannová Dagmar
S27 Skřivan Jan
S28 Šrámek Ondřej
S29 Šůchová Sabina

Skoky - st. junioři
S30 Klímová Christine
S31 Krulichová Michaela
S32 Smrčka Jakub
S33 Stonjeková Kristina
S34 Strnadlová Lucie
S35 Szitášová Chiara
S36 Tomanová Barbora
S37 Vachutková Lenka
S38 Vojtková Alžběta
S39 Zwinger Jan

Skoky - ml. jezdci
S40 Adam Přemysl
S41 Brátová Zuzana
S42 Crnková Nathalie
S43 Doležal Filip
S44 Kotalík Matěj
S45 Ludvík Jakub
S46 Perníčková Jana
S47 Skřivanová Miroslava
S48 Skřivanová Petra
S49 Vojtková Barbora

Skoky - senioři
S50 Charvátová Petra
S51 Jandourek Ludvík
S52 Kincl Josef
S53 Luža Jiří
S54 Motygin Sergej
S55 Opatrný Aleš
S56 Papoušek Jiří
S57 Skřivan Jiří
S58 Šoupal Martin
S59 Zelinková Zuzana

Skoky - koně
S60 Al Campo
S61 Careful Franz Josef
S62 Caruso
S63 Casio Karsit
S64 Congo King Gain
S65 Insult Tech Clark
S66 Odyssea 
S67 Ronaldo-S
S68 Titan RS
S69 Winston-G

Junior
Jezdcem roku?
V průběhu ledna rozhodnou odborníci

i veřejnost o titulech Kůň a Jezdec roku.
Zatímco Koně budou pouze dva, titulů

Jezdec roku bude v závislosti na disciplí-
ně a věku jezdců celá řada. Toto rozdě-
lení se  ale jen zdánlivě jeví jako spra-
vedlivé.

Jezdecká sezóna 2009 a v ještě větší
míře 2010 ukázala, že v nejtěžších
domácích závodech a stále i častěji při
oficiální reprezentaci, jsou mladší jezdci
našim seniorům zcela vyrovnanými part-
nery.

I po letošním galavečeru na Žofíně tak
budeme mít více Jezdců roku. Veřejností
je ale tím opravdovým Jezdcem roku
vnímám vítěz seniorské kategorie. To je,
v zájmu divácké únosnosti délky hlavní-
ho programu, zvýrazněno i tím, že ostat-
ní kategorie dělají seniorským Jezdcům
roku „předjezdce” při samostatném hod-
nocení.

A tak zatímco o titul Koně roku mohou
soutěžit koně jezdců všech věkových
kategorií, hlavní titul Jezdec roku je
mladším jezdcům odepřen. Průběh
poslední sezóny dokázal, že je nejvyšší
čas na změnu. Cyril Neumann



ZE ZAHRANIČÍ ZPRÁVY

Totilas v únoru
Jak píše Matthias Alexander Rath na

své webové stránce, nyní se bude čtyři týd-
ny připravovat legendární Gribaldiho syn
v jeho domovském sídle v Kronbergu.
Potom se vrátí k otcovským povinnostem
do stáje Paul Schockemöhleho v Mühlenu.
Na veřejnosti by se spolu s Matthiasem
Rathhem měli poprvé představit v rámci
Schockemöhleho přehlídky hřebců v olden-
burgském  koňském centru ve Vechtě 6.
a 13. února. První soutěžní úlohy by měli
absolvovat 4. - 8. května na konkůru Hor-
ses & Dreams v Hagenu. 

Přírůstek u Ludgera
Ludger Beerbaum si jako vánoční dárek

koupil 5letého oldenburského hřebce
BALOUSSINI. Jeho tcem je Baloubet de
Rouet a mateřským otcem 1,70 m vysoké-
ho bělouše, je Cassini I. Baloussini patřil
už během třicetidenního testu k nejlepším
koním svého ročníku.

Adéla Půlpánová
v Lešně

Týden před Vánoci ve dnech 17.-19.
prosince se na CSI** do polského Lešna
vydala Adéla Půlpánová s koňmi DESTINY
VAN DE NOORDHEUVEL a BALEBEH.
Druhý kůň byl ve stájí na zkoušku a jednalo
se o 11letého hřebce z Belgie. Jeho test
však nedopadl podle představ. V prvním
vystoupení v jeho sedle (120 cm) sice Adé-
la Půlpánová excelovala a mezi 21 dvojice-
mi si odnesla vítězství. Již sobotní soutěž
ale hřebec ze zdravotních důvodů nedo-
končil a tím jeho mise na závodech, ale
i ve stájích u Půlpánových skončila.

Vše tedy opět nesla osvědčená mata-
dorka DESTINY, která po bezchybném
výkonu v pátek (5. místo), dokončila sobot-
ní soutěž (120 cm) se čtyřmi body a neděl-
ní dětskou GP (125 cm) opět čistě. Zde se
do rozeskakování probojovali čtyři dvojice
a naše reprezentantka po výsledku 8 tr.
bodů obsadila 4. příčku.

S 1. lednem 2011 naše nejúspěšnější
a nejaktivnější dětská reprezentantka pře-
šla do juniorské kategorie. Její kariéru
budeme i nadále sledovat a letošní sezónu
pravděpodobně zahájí v únoru na CSI** ve
slovinském Celje.

Adéla Půlpánová - DESTINY VAN DE
NOORDHEUVEL 

S nástupem nového roku 
děkuje 

Zemský hřebčinec Písek 
všem svým klientům, partnerům, 

chovatelským a sportovním přátelům
za přízeň projevenou v roce 2010 

a přeje zdařilý rok 2011.

V tomto roce oslavíme 200-leté výročí založení 
státního hřebčince v Písku, čemuž bude především 

věnován Chovatelský den 20. srpna 2011, ale i všechny
naše ostatní chovatelské akce. Bližší podrobnosti 

na www.zemskyhrebcinecpisek.cz
(vč. nabídky koní k prodeji).
Těšíme se na Vaši účast.

O jezdeckém umění pokračuje
Vážení čtenáři Jezdce, před naším

zpravodajem je 19 sezóna. Za téměř dvě
desetiletí života se Jezdec výrazně změ-
nil. Vznik a náplň prvních ročníků prová-
zela především touha informovat čtenáře
o jezdeckém dění u nás i ve světě. Rych-
le a stručně.

Tuto úlohu si zachovává Jezdec stále.
Většina zpráv je ale již výrazně stručněj-
ších. V prvé řadě, mnohé ztratily v zápla-
vě mnohonásobně rozšířené nabídky
oproti letům minulým na své důležitosti.
Druhým důvodem je bouřlivý vývoj mno-
ha informačních možností. Zprávy dnes
stárnou výrazně rychleji.

Těžiště informací v Jezdci se tak
postupně mění. Na jeho stránkách stále
častěji otvíráme diskusní fóra a přinášíme
úvahy a zamyšlení nad vývojem současné-
ho jezdectví nejenom u nás, ale i ve světě.

Jedním v současnosti z nejdůležitějších
autorů, který jde ve svých textech hluboko
pod povrch současného pojetí jezdectví
a jezdeckého sportu, je MVDr. Norbert Záliš.
Jeho úvahy již po desetiletí nutí čtenáře
k zamýšlení se nejenom nad přístupem ke
koním, ale nad filosofií jezdectví vůbec.

Hluboké praktické i teoretické znalosti,
spojené s dokonalou znalostí němčiny, udě-
laly z MVDr. Norberta Záliše autora, který si
získal prestiž i za hranicemi našeho státu.
Je členem ediční rady největšího německé-
ho hipologického nakladatelství OLMS
a jeho recenze zde vydávaných knih se již
staly nedílnou součástí německé hipologic-
ké literatury. Třicet let byl pravidelným auto-
rem více než třiceti prestižnějších magazínů
(např. In Memoriam Achenbach, Schweizer
Kavallerist - SUI, St. Georg a Reiter Revue,
Araber Pferde - GER, Arabian Horse World
- USA, Koń Polski - POL, Hästen - SWE,
Hippologisk Tidskrift - DEN a další). Je jedi-
ným českým autorem, který mohl oslovit
německé čtenáře odborných knih. Jeho
Jezdectví pro vzdělance se dočkalo
i německého překladu.

Byl hybnou silou při ustavení plemene
Equus Kinsky a zasloužil se tak o oživení
chovu chlumeckých plaváků a isabel.
Téměř dvanáct let stál v čele Národního
hřebčína. Dnes je sice jeho kladrubská
éra přehlížena, ale k úspěchům a mezi-
národním uznáním, kterých se staroklad-
rubskému chovu dostalo pod jeho direkcí,
se dosud nikdo nepřiblížil. Jeho práce
byla, bohužel především v zahraničí, oce-
něna i mnoha uznáními. 

Již čtvrt století je členem polského Ara-
bistického gremia a odtud vedla jeho ces-

ta až k čestnému členství v Arabian Asil
Club, který sdružuje chovatele asilních
arabů 42 zemí světa.

Mezi uznáními dominuje nejvyšší státní
vyznamenání Dánska a tak se Norbert
Záliš honosí i rytířským titulem. Ocenění
takového rozsahu se v jezdeckých kruzích
v poválečné historii Československa a Čes-
ké republiky zatím nikomu nepodařilo.

V současnosti je MVDr. Norbert Záliš
autorem, který nám všem připomíná pře-
devším podstatu jezdectví, která se stále
více ztrácí pod nánosem balastu komerce. 

Vedle úvah nám pak dokáže zprostřed-
kovat i setkání se stále moderními,
v Čechách dosud buď nepublikovanými,
anebo již dávno zapomenutými autory.
Tato setkání pak pozornému čtenáři nalé-
havě připomínají stále živé souvislosti
a umožňují hlouběji prožívat staleté
dobrodružství hipologie.

MVDr. Norbert Záliš se stáhl z veřejného
života do svého osobního odborného azylu.
Do něho je povolen vstup jen vyjímečně.
Vloni na podzim navíc ukončil i své půso-
bení v časopise Jezdectví, který v roce
1968 spoluzakládal. Z autorů, kteří stáli
u jeho zrodu, je již mezi námi poslední.

Jsem ale přesvědčen, že by čeští čte-
náři neměli být o jeho texty ochuzeni.
Redakce Jezdce jej proto oslovila
s nabídkou, aby ve své publikační činnos-
ti pokračoval na našich stránkách.

Jsem rád, že mohu čtenářům prvního
čísla Jezdce roku 2011 sdělit, že od příští-
ho čísla bude v každém sudém Jezdci
zvláštní vložený list (či listy) s texty MVDr.
Norberta Záliše.

Ke vkládání samostatných listů jsme
dospěli z několika důvodů. V prvé řadě
na stránkách Jezdce není kapacita pro
tak rozsáhlou rubriku. Dalším důvodem je
pak zcela rozdílná grafická úprava, která
bude mít v případě textů Norberta Záliše
spíše knižní podobu. A posledním, ale
doufáme, že také velmi důležitým důvo-
dem, je snaha o následné umožnění lepší
archivace.

Vstupní prací bude pokračování překla-
du textů německého jezdce a člena
Kavallerieschule Hannover mjr. Julia Wal-
zera, jehož první část byla uveřejněna
v srpnovém Jezdectví. Mjr. Julius Walzer
ve svých stručných statích, kterým bude
bezmála sto let, nabízí zcela současné
postupy a východiska pro moderní práci
s koňmi.

Vážený Norberte Záliši, vítáme Tě mezi
námi. Cyril Neumann



dobně halová sezóna
skončila. Ulla Salzgeber
si tak po nedávném
vítězství v maďarském
Kaposváru připsala další
cenný triumf a posílila
naději na kvalifikaci do
lipského finále.

Celkový výsledek: 1.
HERZRUF'S ERBE (Ulla
Salzgeber) GER 78.450,
2. EL SANTO NRW (Isa-
bell Werth) GER 77.950,
3. STERNTALER Unicef
(Matthias Alexander
Rath) 76.550, 4. DIGBY
(Nathalie Zu Sayn-Witt-
genstein) DEN 76.250,
5. DONNPERIGNON
(Christoph Koschel)
GER 75.750, 6. RES-
PONSIBLE (Helen Lan-
gehanenberg) GER
73.650, 7. BLUE HORS
ROMANOV (Sune Han-
sen) DEN S72.050, 8.
CORINTH (Marcela Krin-
ke-Susmeij) SUI 71.850, 9. KOHLPHAR-
MAS FLORETT As (Patrik Kittel) SWE
71.650, 10. LYDIANUS (Charlotte Haid
Bondergaard) SWE 70.950, 11. LAMARC
(Sabine Becker) GER 69.850, 12. ROKO-
KO N (Elizabeth Eversfield-Koch) SUI
66.100, 13. LE BEAU (Philippe Jorissen)
BEL 64.800, 14. DONNERFEE (Claudia
Fassaert) BEL 64.400. 15. WEINZAUBER

(Robers Acs) HUN
63.750.

Nejrychlejší byla
Meyer

Velmi dobře obsaze-
nou skokovou Velkou
cenu (155 cm) po roze-
skakování se štěstím
vyhrála Janne-Friederike
Meyer, když jí nejméně
na třech skocích podržel
její skvělý CELLAGON
LAMBRASCO (Libero
H).  Druhý byl o půl vteři-
ny pomalejší Ir Denis
Lynch s 12letým hanno-
veránem LANTINUS
(Landkönig) a třetí Lud-
ger Beerbaum v sedle
11letého hřebce CHA-
MAN (Baloubet du Rou-
et), kterého pro něj
zakoupila od Luciany
Diniz majitelka jeho
ostatních koní Madelaine
Winter-Schulze. Čtvrtou
příčku po chybě obsadil
Marcus Ehning s 11letou
dcerou legendárního
hřebce Sandro Boy -
SABRINA.

Kompletní výsledky
naleznete na: www.escon-marketing.de
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(Dokončení ze str. 1)

Ve Frankfurtu...
finálové střetnutí v sobotu odpoledne. Par-
kur 145 cm absolvovaly pouze tři dvojice
s nulou a v souboji dvou německých jezdců
proti italskému vítězi prvního kola byl nako-
nec nejúspěšnější Julius Losch na SIES-
HOF#S ABRAKSAS před italským Emanue-
le Gaudiamo a Danielem Oppermannem
s CHAKICHAK. Filip Doležal a LA SILVA
dokončili s 8 body a to stačilo na velmi pěk-
né 12. místo. C.N.

Světový pohár v drezuře
Nejdůležitější soutěží závodů ve Frank-

furtu byl  Světový pohár v drezuře. 
Už sobotní

Grand Prix vyhrála
Ulla Salzgeber
s vybarveným
11letým ryzákem
HERZRUF'S ERBE
(Herzruf) 75,702
%. Těsně druhá
skončila Isabell
Werth s nadějným,
teprve 9letým EL
SANTO NRW
( E h r e n t u s c h )
75,532 %. Třetí

skončila v Německu působící dánská princez-
na Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, v sedle tma-
vého hnědáka DIGBY (Donnerhall) 72,511 %.

Ve Světovém poháru, v GP KÜR zůsta-

lo pořadí stejné, jen před dánskou princez-
nu se ještě vtěsnal Matthias Alexander
Rath s 15letým tmavým hnědákem
STERNTALER UNICEF (Sion). Pátý, stej-
ně jako v GP, skončil další z německých
účastníků Světových her Christoph Kos-
chel s 11letým DONNPERIGNON (Don-
nerhall).

Po soutěži podobně jako Matthias Rath
prohlásil, že nemá žádnou ambici startovat
ve finále Světového poháru v Lipsku. Oba
se zamýšlejí soustředit spíše na venkovní
období, především směrem k ME 2011
v Rotterdamu a OH v Londýně 2012.

Smůlu měla Holanďanka Imke Schelle-
kens-Bartels, které se začátkem týdne při
lonžování zranila  její 16letá hannoveránka
HUNTER DOUGLAS SUNRISE (Singular
Joter) a vzhledem k předpokládané šesti-
týdenní rekonvalescenci pro ni pravděpo-

Ulla Salzgeber na HERZRUF'S ERBE zvítězila ve Frankfurtu
v dalším kole Světového poháru

Vítězem Světového poháru v Londýně se před Vánoci stal
Michael  Whitaker na GIG AMAI

V Londýně 
Michael Whitaker
Ve stejném termínu se soutěžilo v lon-

dýnské hale Olympia. Po úvodních drezu-
rách (viz Jezdec 23/2010) zde v předvá-
nočním týdnu pokračoval skokový Světový
pohár.

Přeplněný kalendář a sníh
Na kvalitě konkurence se podepsaly dva

přetěžké konkůry v Paříži a v Ženevě, kte-
ré absolvovala evropská elita v poledních
dvou týdnech a i závody ve Frankfurtu.
Navíc postihla pořadatele i sněhová kala-
mita, která ochromila londýnská letiště.

Pokud jsme se v minulém čísle v repor-
táži z drezurních soutěží zmiňovali
o malém kolbišti, tak v parkurech to není
obtíž o nic menší. Letos si pořadatelé na
vyřešení tohoto rébusu pozvali brazilského
stavitele Guilherme Jorge a je třeba při-
znat, že minimálně ve Světovém poháru
s kurzem problém byl. Ve zjevné obavě,
aby pro přítomné jezdce nebyl parkur příliš
těžký, náročnost kurzu podcenil a tak se
stalo, že ze třiceti sedmi členného pole
bylo šestnáct jezdců bez chyby. V rozeska-
kování z nich s nulou skončila polovina.
Skvělý zde byl zdravě riskující John Whita-
ker s 15letým hnědákem CASINO (Cavali-
er) a dlouho se zdálo, že zvítězí. Když pak
Kevin Staut na LE PRESTIGE ST LOIS
(Quidam de Revel) o jednu setinu jeho čas
překonal, většina diváků si myslela, že prá-
vě on zopakuje své vítězství z minulého
týdne v Ženevě. Hned následující Billy
Twomey s ryzkou TINKA'S SERENADE
(Tinka's Boy), dokázal z jeho času neuvěři-
telně stáhnout ještě pět desetin. Triumf si
ale před svým publikem vychutnal Michael
Whitaker s tm. hnědákem GIG AMAI (Non-
stop) který dokázal být v cíli ještě o dvě
setiny rychleji. Vůbec nejlepší čas měl Rolf-
Goran Bengtsson, ale jeho NINJA LA SIL-
LA udělal chybu.

Celkový výsledek: 1. GIG AMAI (Michael
Whitaker) GBR 0/035.72, 2. TINKA'S SERE-
NADE (Billy Twomey) IRL 0/0 35.74, 3. LE
PRESTIGE ST LOIS (Kevin Staut) FRA 0/0
36.26, 4. CASINO (John Whitaker) GBR 0/0
36.27, 5. MONARK (Pascal Levy) ESP 0/0
39.10, 6. VDL Groep UTASCHA (Eric van
der Vleuten) NED 0/0 39.84, 7. VALDATO
(Julia Kayser) AUT 0/0 40.87, 8. D'AVIG-
NON (Mario Stevens) GER 0/0 44.13, 9.
NINJA LA SILLA (Rolf-Goran Bengtsson)
SWE 0/4 34.42, 10. QUARCO DE KERAM-
BARS (Rik Hemeryck) BEL 0/4 35.71, 11.
H&M TORNESCH (Malin Baryard-Johns-
son) SWE 0/4 36.20, 12. TALAN (Robert
Smith) GBR 0/4 36.78, 13. SAM (Albert
Zoer) NED 0/8 35.34, 14. HBC TAMINO
(Marc Houtzager) NED 0/8 35.67, 15.
TORINT VAN DE MIDDLESTEDE (G Willi-
ams) GBR 0/8 35.84, 16. EQUIMAZ OCO-
LADO (Ellen Whitaker) GBR 0/8 37.37.

Pondělní Velkou cenu ovládli Francouzi.
Vyhrála Pénélope Leprevost na 10leté
MYSS VALETTE (Col Canto) před Simo-
nem Delestre s 8letým hřebcem OSLO DU
CHALET (Concorde). Třetí místo patřilo
Švédsku, zásluhou Malin Baryard-Johns-
son s 9letým belgickým ryzákem
H&M REVEUR DE HURTEBISE (Kashmir
van Schuttershof).

Podrobnosti z Londýna najdete na
www.olympiahorseshow.com

Foto Kit Houghton

Foto Stefan Lafrentz



ný trojskok oxer, stacio-
náta, oxer a potom
následná řada - široký
oxer s bazénem a na
šest cvalových skoků
dvojskok, stacionáta -
oxer, kde byla většina
chyb. Z třiceti osmi jezd-
ců přešli základní parkur
bez penalizace jen čtyři
a dva nešťastníci s jed-
ním bodem, za mírné
překročení zpřísněného
časového limitu. Roze-
skakovali se tři Belgičané
a jedna Irka. První na trať
vyrazil ještě nedávný
„přechodný" Ukrajinec,
34letý Gregory Wathalet
s velmi perspektivním
8letým hnědákem SEA
COAST CORTES C (Randel Z). Nepouštěl
se do žádného taktizování a jel velice
razantně. Nic neshodil a bylo jasné, že jeho
soupeři to budou mít hodně těžké. Dalším
byl 27letý Niels Bruynseels s 9letou bělkou
NASA po slavném otci Cumano. Moc se
snažil být rychlejší než jeho zkušenější kra-
jan, ale nezdařilo se mu to, a k tomu ještě
totálně zdemoloval závěrečnou prkennou
stacionátu. Po něm předvedla brilantní
představení Jessica Kürten. Se svým dru-

hým koněm, s 10letou
hnědkou CASTLE FOR-
BES MYRTILLE PAU-
LOIS (Dollar du Murier)
jela na doraz a její risk se
jí vyplati l. Z dosud
vedoucího času dokázala
stáhnout ještě půl vteři-
ny. Jak poznamenala
v cíl i, šla na parkur
s předsevzetím - buď
všechno, nebo nic! Ještě
rychlejší byl poslední
startující, exmistr světa
Jos Lansink, s 8letým
běloušem CASPER VAN
SPIEVELD (Mr. Blue).
Bylo to ovšem jen za
cenu chyby na závěreč-
ném skoku. Pozoruhod-
né je, že Jos Lansink
v poslední době zcela
vyměnil koně ve své stáji
a na tohoto neznámého
mladého koně si prvně
sedl před čtrnácti dny.

Z dekorování odjela Jessica v novém
Landroveru a ještě si odvezla šek na 13
tisíc EUR. Cena pro Gregoryho byla 32
tisíc, Jos inkasoval 20,5 a Niels 14 tisíc
EUR. 

Výsledek: 1. Castle Forbes Myrtille Pau-
lois (Jessica Kürten) IRL 0/0 39.94, 2. Sea
Coast Cortes C (Gregory Wathalet) BEL
0/0 40.44, 3. Casper Van Spieveld  (Jos
Lansink) BEL 0/4 39.62, 4. NASA (Niels
Bruynseels) BEL 0/4 41.26, 5. Couletto
(Simon Delestre) FRA 1/72.58, 6. AD
Untouchable (Daniel Deusser) GER
1/72.96, 7. Sam (Albert Zoer) NED
4/65.61, 8. Kraque Boom (Kevin Staut)
FRA 4/65.98, 9. Nuage Blue (Pilar Cordon)
ESP 4/66.10, 10. Calado (Jorg Naeve)
GER 4/66.51.

Webová stránka s kompletními výsledky
je: www.jumping-mechelen.com 

Pořadí západoevropské ligy Světové-
ho poháru na začátku roku 2011: 1.
Kevin Staut FRA - 87, 2. Rolf-Göran
Bengtsson SWE - 57, 3. Meredith Micha-
els-Beerbaum GER - 50, 4. Christian Ahl-
mann GER - 46, 5. Billy Twomey IRL - 44,
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Zpravodajství ze zahraničí připravil Václav K. Dvořák

Vánoce v Mechelenu

Další tiumf pro Irsko získala v Mechelenu Jessica Kürten na
Castle Forbes MYRTILLE PAULOIS

Foto Dirk Caremans

Edvard Gaal na SISTHER DE JEU zvítězil v šestém kole Svě-
tového poháru v Mechelenu

Foto Dirk Caremans

Zara se vdává
Jak oznámil britský královský dům, mimo

následníka trůnu prince Williama s jeho
Kate, kteří budou mít v dubnu svatbu,  se
také zasnoubila královská vnučka Zara Phi-
lipps, dcera princezny Anny a kpt. Marka
Phillipse. Jejím vyvoleným se stal 32letý
profesionální ragbista Mike Tindall. Dnes
devětadvacetiletá Zara Philipps, dvanáctá
v pořadí následníků trůnu, se stala
v Cáchách 2006 mistryní světa ve všestran-
nosti a také získala titul Britské sportovkyně
roku. Mladý pár žije v Gloucestershire.

Sbohem Ratino
Ve věku dvaceti osmi let byla v areálu

Ludgera Beerbauma v Riesenbecku uspá-
na ikona minulého desetiletí RATINA
Z (Ramiro Z). Už na OH 1992 v Barceloně
získala pro Holandsko a Pieta Raijmakerse
individuální stříbrnou a týmovou zlatou
medaili. Po těchto hrách byla prodána do
Německa a už na ní seděl jen Ludger
Beerbaum. Hned v roce 1993 vyhráli finále
Světového poháru, další týmové zlaté
medaile MS 1994, OH 1996, ME 1997
(týmová i individuální). Mezi tím vyhráli
i mnoho Velkých cen. Se sportem se roz-
loučila v roce 1999 v Cáchách, po překo-
nání Velké ceny s jednou chybou. V chovu
byla nedávno připuštěna Cornetem Obo-
lenskim a jejich potomek se jmenuje COM-
ME IL FAUT.

Mistr světa má kýlu
Philippe Le Jeune se zranil na turnaji

v Ženevě. Jak oznámila belgická média,
mistr světa Philippe Le Jeune i přes silné
bolesti startoval první den na konkůru
v Ženevě. Druhý den však byla bolest
nesnesitelná a přivolaný lékař diagnostiko-
val příčinu ve tříselné kýle. Belgického jezd-
ce pravděpodobně čeká operace, a proto
bude nějakou dobu na kolbištích chybět.

Posledním velkým podnikem roku 2010
byl halový konkůr v belgickém Mechelenu.
Drezuristé zde odjeli šesté kolo Světového
poháru. Byla to třetí kvalifikace během
dvou týdnů a to se přece jen muselo na
kvalitě konkurence projevit. Z evropské
špičky chyběli především Britové a také
Adelinde Cornelissen spolu s Isabell
Werth.

Do soutěže byl nejlépe připraven
Edward Gal, který v krátké době po druhé
na této úrovni předvedl SISTHER DE JEU
(Gribaldi) a tentokrát už se všemi poctami.
Jeho volná sestava byla nejlepší a byla
oceněna 78.450%. Druhou příčku
s 75.500%, obsadil Galův životní partner
Hans Peter Minderhoud, který poprvé od
podzimních Světových her předvedl svou
15letou ryzku EXQUIS NADINE (Partout).
Na třetím místě skončila vítězka z Frankfur-
tu Ulla Salzgeber, tentokrát ale v sedle
10leté ryzky WAKANA (Wolkentanz II) -
75.250%. Na čtvrtém místě se umístila její
krajanka, Helen Langehanenberg
s 10letým tmavým ryzákem DAMON HILL
NRW (Donnerhall) - 74.850%. Pátý skončil
s 74.000% nejlepší domácí Jeroen Devroe
s 10letým valachem APOLLO VAN HET
VIJVERHOF (Welt Hit). Šestý byl také Bel-
gičan, Stefan van Ingelgem, na 11letém
hřebci WITHNEY VAN'T GENTHOF (Fer-
ro), který získal 71.350%.

Průběžné pořadí drezurního Světového
poháru po šestém kole:

1. Ulla Salzgeber GER - 74, 2. Isabell
Werth GER - 57, 3. Richard Davison GBR -
55, 4. Catherine Haddad USA - 54, 5.
Helen Langehanenberg GER - 51, 6. Hans
Peter Minderhoud NED - 46, 7. Adelinde
Cornelissen - 43, 8. Christa Laarakkers
NED - 33, 8. Patrik Kittel SWE - 33, 10.
Nathalie zu Sayn - Wittgenstein DEN - 30,
11. Nina Hoffmann SWE - 29, 11. Sune
Hansen DEN - 29, 13. Matthias Alexander
Rath GER - 28, 14. Aat van Essen NED -
26, 15. Ulrike Prunthaller AUT - 24, 16.
Anna Ross - Davies GBR - 23, 16. Mikaela
Lindh FIN - 23, 18. Claudia Fassaert BEL -
21, 18. Heike Kemmer GER - 21, 18. Syl-
via Zimmer GER - 21.

V roce 2011 uvidíme ještě čtyři kvalifika-
ce a ta nejbližší bude v Amsterodamu 20.-
23. ledna.

Nejlepší byla Jessica
Druhým vrcholem pětidenního konkůru

v Mechelenu byla skoková kvalifikace Svě-
tového poháru. Parkur, který postavil
v Nekkerhal Areně i z našich CSIO známý
Lucien Somers, byl chytrý, technický a hod-
ně náročný. Problémy dělal jednak mohut-

6. Harrie Smolders NED - 41, 7. Rodrigo
Pessoa BRA - 36, 8. Michael Whitaker
GBR - 35, 9. Carsten-Otto Nagel GER - 33,
10. Ludger Beerbaum GER - 31, 11. Jessi-
ca Kürten IRL - 30, 12. Malin Baryard-
Johnsson SWE - 29, 12. Sergio Alvarez
Moya ESP - 29, 14. Gerco Schröder NED -
28, 14. Robert Whitaker GBR - 28, 16. Lars
Nieberg GER - 27, 16. Leon Thijssen NED
- 27, 18. Jos Lansink BEL - 25, 19. Philipp
Weishaupt GER - 24, 19. Simon Delestre
FRA - 24

Ve skokovém poháru nás letos čeká
ještě pět kvalifikací a ta nejbližší je 28.-30.
ledna v Zürichu.
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Lukáš Klouda při Salon du Cheval de Paris

Voltižní konec roku
Čeští voltižéři byli v závěru roku 2010

velmi aktivní a naši reprezentanti se před-
stavili na třech evropských kolbištích.
Důvodem této zimní soutěžní aktivity je
především snaha o zisk bodů k postupu do
super finále Světového poháru v Lipsku.
Vedle skokových, drezurních a jezdců spře-
žení zde budou mít své finále i voltižéři.

FEI World Cup Vaulting
Mnichov

Ještě v listopadu se jako jediný český
reprezentant zúčastnil kvalifikace pro finále
Světového poháru Lukáš Klouda z TJJ
LUCKY Drásov. Lukáš Klouda startoval na
německém koni z kolínského klubu
RECORD, pod vedením lonžérky Alexand-
ry Knauf. Do závodu nastupoval společně
s úřadujícím mistrem světa Patrickem Loo-
serem, který právě s s tímto koněm titul
v Kentucky získal. I když kvůli pozdnímu
příjezdu scházela oběma sportovcům mož-
nost tréninku, RECORD se dle očekávání
ukázal jako kůň hodný mistra světa. Nema-
lou mírou přispěl k vyrovnanému výkonu
našeho reprezentanta a tím i k celkovému
2. místu. Vítězství si odnesl Patric Looser.

Zloději v Drážďanech
Na konci listopadu se české družstvo

složené z drásovské a pražské výpravy
vydalo na další kolo FEI World Cup do
Drážďan. V týmu byli Jana Sklenaříková,
Lukáš Klouda (CAPITANO a lonžérkou
Petrou Cinerovou) z TJJ LUCKY Drásov
a Josef Zelinka (LUGANO a lonžérkou
Norou Hořickou) z TJ Orion Praha). Naši
reprezentanti získali další body do Světo-
vého poháru. Lukáš Klouda skončil pátý,
Josef Zelinka šestý, stejně jako Jana Skle-
naříková v soutěži žen.

Nepříjemným momentem závodů byli
zloději ve stáji, kde byl i český tým. Celkem
bylo odcizeno 17 sedel, ale naštěstí pro
naše reprezentanty, po voltižní výstroji zlo-
ději nešli. Stáj v Drážďanech nebyla dobře
hlídaná a někteří ošetřovatelé raději trávili
noce u svých koní ve stáji.

Show ve Wroclavi
Neúnavní jezdci z Drásova se na počát-

ku prosince ještě představili na „Parada
Jezdziecka” ve Wroclavi, kde účinkovali
v show programu společně s esy jako je
Lorenzo a nebo drezuristka Anky van
Grunswen.

CVI2* Salon du Cheval de Paris
Další kvalifikace pro SP se uskutečnila

v Paříži druhý prosincový víkend. Jediný
zahraniční zástupce mezi pěti Francouzi
byl opět Lukáš Klouda (TJJ LUCKY Drá-
sov). Náš reprezentant startoval tentokrát
na koni CARLOS 190, který byl zapůjčen
rodinou Nousse a lonžován paní Daniele
Nousse. Po mírných výsledkových zmat-
cích (hlasatelem bylo nejprve oznámeno
4. místo) skončil L. Klouda o 0,006 bodu na
5. příčce.

Vítězem dalšího kola halového Světového poháru čtyřspřeží se 30. prosince v Mechelenu
stal Holanďan Koos De Ronde, který překonal druhého Boyd Exella (AUS). Třetí příčku
obsadil Maďar Jozsef Dobrovitz.

Funnelovi na
podruhé

Slavní jezdečtí manželé William a Pipa
Funellovi, kteří měli již v prosinci trenovat
Jaroslava Hatlu a Barboru Tomanovou
v Radimovicích, ale kvůli sněhové kalami-
tě se museli omluvit, přijedou do ČR na
konci ledna. 

První trenink v Radimovicích proběhne
ve třetím lednovém týdnu. Z kapacitních
důvodů se však organizátoři v Radimovi-
cích rozhodli, že treninky budou skutečně
určeny pouze lidem z týmů Jaroslava Hatly
a Barbory Tomanové a nebudou přístupné
veřejnosti.

Mustang v Münsteru 
Na letošní první zahraniční výjezd se

v prvém lednovém týdnu (5.-9.1.) vypravili
jezdci Stáje Mustang Lučina David Fialka
(LA CAMPO a CANDIDA) a Jan Zwinger
(SISI 5 a LORDANA 1) do haly Münster-
land v německém Münsteru. K+K Cup
v Münsteru jíž má 128letou tradici.

Kompletní výsledky naleznete na
www.escon-marketing.de

Termíny
pro Šampionáty

Rozpisy i termíny pro rok 2011 jsou
hotovy i pro seriálovou soutěž Šampionát
mladých koní, která je určena 4-6letým klis-
nám, hřebcům a valachům.

Moravský šampionát (MŠMK) zahajuje
15. dubna v Ostravě a pokračuje soutěže-
mi: 3. května ve  Frenštátu p/R., 27. květ-
na v Ostravě, 28. června v Třeštině - Háji
a 8. července v Trojanovicích. Morav-
ské finále bude letos  23.-24. července
v Trojanovicích.

Český šampionát mladých koní
(ČŠMK) startuje 25. května v Židovicích
a dále pokračuje: 8. června v Ptýrově
a 24. června v Hradištku. Další kolo se
uskuteční 6. července, ale zde dosud
není určen pořadatel. Poslední kolo bude
22. července ve Zduchovicích a české
finále budou ve dnech 4.-7. srpna hostit
Martinice.

Nagel ve Svinčicích
V severočeských Svinčicích byl zahájen

(14. -16. 1.) další výukový seminář určený
trenérům a cvičitelům s německým internaci-
onálem Tjerk Nagelem. Pokračuje tak spolu-
práce ČJF v programu Mezinárodního olym-
pijského výboru.

Figuranty při trenincích, které ovšem budou
i velmi cennou jezdeckou zkušeností, tvoří pod-
le vloni osvědčeného modelu tři věkové skupiny
jezdců. Juniorský tým představují: Ivana Hrono-
vá, Petra Byrtusová, Michael Mácha, Lucie Kru-
lichová, Michaela Hažmuková  a Lucie Strnade-
lová. Tým mladých jezdců tvoří Barbora
Tomanová, Nathalie Crnková, Filip Doležal, Jan
Zwinger, Kateřina Mestenhauserová a Petra
Skřivanová. A nakonec tým seniorů ve složení
Josef Kincl, David Fialka, Zdeněk Žíla, Daniel
Voksa a Zuzana Zelinková.

Další školení by měla proběhnout 25.-27.
února opět ve Svinčicích a nakonec ještě 19.-
20. března. Zde není místo dosud určeno
a bude záviset na aktuálním počasí.

Drezurní naděje
Německý šampion u Gala

Už čtyři týdny se připravuje ve stáji troj-
násobného mistra světa Edwarda Gala
vítěz letošního německého drezurního Bun-
deschampionátu, šestiletý LISSARO VAN
DE HELLE (Lissabon-Matcho AA/Garibaldi
II). Přes mnoho nabídek zůstává hnědý
hřebec s nápadnou lysinou v majetku Bel-
gičana Paula Mais a bude i nadále součas-
ně působit v chovu.

Mladého koně má i Werth
Této jezdkyni její mecenáška, Madeleine

Winter-Schulze, koupila 6letého oldenburské-
ho valacha LAURENTI (Laurentio). Sto
sedmdesát dva centimetry vysokého hnědá-
ka, původně pořídil pro svou nevlastní dceru,
Isabellin někdejší trenér Dr. Uwe Schulten-
Baumer. S tou si však masivní tmavý hnědák
příliš nerozuměl a tak se Dr. Schulten-Bau-
mer domluvil s Madeleine Winter-Schulze.

Prodám luční seno, včetně dopravy.
Středočeský a severočeský kraj.

Tel.: 774 976 666



SPORT INZERCE

Rok 2011 zahájily dalšími společnými treninky i Sportovní centra mládeže. Ve dnech 6.-9. ledna pokra-
čovali v práci pod vedením Jiřího Pecháčka skokoví junioři  z Čech.

Každé úmrtí v naší jezdecké
komunitě je smutné. Předčas-
ný odchod drezurní jezdkyně
Magdy Vaňhové , která po
náhlé zdravotní indispozici
zemřela po dvouměsíčním boji
21. prosince ve věku pouhých
27 let, ale zasáhl celou naší
společnost opravdu bolestně.

Svoji účast nad nelítostným
osudem přišla řada jezdců
a kamarádů vyjádřit při posled-
ním rozloučení, které se kona-
lo v Praze Břevnově v úterý
28. prosince. Pozůstalí touto
cestou děkují všem přátelům
za projevenou soustrast.

Ještě v posledním čísle
roku 2010 jsme přinesli
informaci o vitalitě nestora
československého jezdectví
Jaroslava Bajera, který na
galavečeru Zlínské oblasti
20. listopadu převzal oceně-
ní za celoživotní práci.

Těsně před koncem roku
přišla z Prus u Přerova
smutná zpráva, že 29. pro-
since ve věku 85 let Jaro-
slav Bajer náhle zemřel.



JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Cyril Neumann, Zámecký areál Ctěnice, 190 17 Praha 9-Vinoř, tel. 603 517 242,
fax: 286 855 407, e-mail: jezdec@jezdec.cz. Redakce: Cyril Neumann, Ilona Neumannová. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-, Opava,
E. Nesňalová -nes-, Brno, P. Loudová -lou-, V. Dvořák -dvoř-, K. Návojová, M. Kůstková, J. Bělohlav, Z. Šedá, M. Svozil, V. Jáchimová.
Tem. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne
20. 12. 94. Grafické zpracování + tisk studio BESR, Nám. Svatopluka Čecha 11, Praha 10.

Ukradené hříbě
Smutné Vánoce prožila rodina Hrdličkových z Libochovic u Lito-

měřic. Řada z vás jistě viděla i zprávu o krádeži hříběte v televizi.
Chovatel Václav Hrdlička se i prostřednictvím našeho časopisu
obrací na jezdeckou veřejnost s žádostí o pomoc při nalezení hříbě-
te, které se ztratilo z výběhu 23. prosince. Vzhledem k nápadné
kresbě je možné, že si ve vašem okolí hříběte všimnete. Václav Hrd-
lička pak prosí o informaci na tel.: 606 387 098.

Hobby spřežení ve Frenštátě
Na severní Moravě byl vypsán

2. ročník halového vozatajského
Hobby poháru. První kolo pro-
běhlo před Silvestrem (30. pro-
since) ve frenštátské hale. Při-
praveny byly soutěže pro pony,
dvojspřeží a jednospřeží. Zde
byla poprvé oddělena i kategorie
ženy, ale bohužel žádná ze sou-
těžících pro omyly nedokončila.

V kat. pony (4 st.) byl nejlepší
Pavel Živníček s přísedícím bra-
trem Petrem (JK Hradec n.M.)
se svými haflingy.

Kategorii dvojspřeží (6 st.) si
nejlépe vedl a bez ztráty bodu
zvítězil Václav Coufalík s příse-
dící Martinou Ondruškovou ze
Stáje Coufalík.

V nejlépe obsazené kategorii
jednospřeží (9 st.) si pro předsil-
vestrovské vítězství dojeli ostří-
lený Jan Minarčík a jeho přísedí-
cí Ladislav Rypar (JK Loučka).

Druhé kolo poháru se koná
poslední sobotu v lednu (29. 1.)
v Trojanovicích. Předpokládaný
začátek je ve 12.00 hodin.

Jedním z hlavních iniciátorů moravského Hobby poháru je Jaroslav
Petřek. Ve Frenštátě získal společně s Lindou Janebovou 4. místo.


