
O víkendu 15. - 17. dubna se skoková
sezóna 2005 rozeběhla skutečně naplno.
V Praze na Císařském ostrově byl zahájen
4. ročník Českého skokového poháru.
Současně vstoupilo do další sezóny
i modernizované Kritérium mladých koní
a obě tyto soutěže probíhaly v areálu spo-
lečnosti In Expo Group na Císařském ost-
rově spolu s jarní pražskou sestrou výstavy
Kůň, kterou společnost In Expo pořádá
v Lysé n.L.

CRAZY LOVE v letadle
I když mnoho českých příznivců jezdec-

tví již myslelo v Praze na Trojském ostrově
na blížící se finále Světového poháru v Las
Vegas, A. Opatrný na sobě tradičně nedal
znát žádnou předstartovní ani cestovní
horečku. Přestože hned v pondělí odlétal
na finále Světového poháru do USA až do
nedělního večera soutěžil v Praze na
Trojském ostrově v sedle svých dalších
koní.

Jeho CRAZY LOVE však již v té době
byla na cestě do USA. Její pouť sice
odstartovala po mírných organizačních
nepřesnostech a změnách na
poslední chvíli o více jak den
později. Nakonec se však
letoun společnosti KLM
s evropskými koňmi vydal na
cestu do Las Vegas z letiště
v Maastrichtu v sobotu večer.
S mezipřistáním v Kanadě pak
měla jejich pouť trvat téměř
dvacet hodin. A tak se CRAZY
LOVE v průběhu prvního praž-
ského kola ČSP nalézala prav-
děpodobně někde nad
Kansasem.

KMK klisen a hřebců
Třídenní skokové klání na

Císařském ostrově zahájily sou-
těže KMK. Rok 2005 zastihnul
Kritéria mladých koní v novém
kabátě. Od letošního roku jsou
v seriálu (16 kol + finále) soutěží
plemenných koní hodnoceny
zvlášť klisny a zvlášť hřebci.
Novinkou je i snížený počet
komisařů na pět. Jako hodnotite-
lé letošních KMK se představí
V. Hruška, J. Jindra, J. Pellar,
A. Starosta a J. Šíma. Ve finále
o šampiona a šampionku KMK
2005, které se koná 3.-4. září ve
Frenštátě pod Radhoštěm, pak

Ostrov pln˘ koní

(Pokračování na str. 2)

XIII. roãník                       ãíslo 8 22. 4. - 5. 5. 2005

Pot řeby  pro  jezdecký  spor t
Výroba-Ve lkoobchod

Prodejna a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59, 798 01 Prostějov

tel.: 582 300 210, fax: 582 300 211

PROSTĚJOV

J. Skřivan - LABE JAMES CaC Leasing se stal vítězem
prvního kola ČSP 2005

budou tradičně rozhodovat všichni a nej-
lepší i nejhorší známka se škrtne.

Po pátku 15. dubna máme první vítě-
ze KMK 2005. Mezi čtyřletými klisnami
byla nejlépe komisařem J. Šímou hod-
nocena GREAY ROSE (J. Kincl -
Horymas Horní Město) a mezi hřebci
URANUS (O. Nágr - Mariánské Lázně).
Pětiletému ročníku dominovala v Praze
GRACE Z (M. Šlechta - JK Všemily)
a CARDINO-T (Z. Zelinková - JK
Tarpan). Nejtěžší úroveň (-L*-) čekala
na šestileté a zde byla nejlépe hodnoce-
na IT’S ME-T (Z. Zelinková - JK Tarpan)
a ESTE SON W (P. Doležal - JK PZOO
Chomutov).

Vítězně zakončil i zahájil
Sobota vyvrcholila soutěží -S**-. V té

startovalo 72 dvojic a čelo opanovali slo-
venští jezdci. Z vítězství se radoval
P. Mackovjak na GRAVENTO před
J. Hanulayem s CASANDRA K. Spokojený J. Formandl st. 

ve formě
V minulém čísle jsme blahopřáli k 95. naro-

zeninám Jaroslavu Formandlovi staršímu.
Protože víme, že J. Formandl je stále ve vyni-
kající kondici, pozvali jsme ho opět ke koním.
Pan J. Formandl se nám svěřil, že ještě před
dvěma lety dokonce v sedle seděl. Naše set-
kání jsme však věnovali spíše vzpomínkám.

J. Formandl se narodil 16. dubna 1910
v Brodku u Přerova, ale v devíti letech se
odstěhoval do Hodonína, rodiště T. G. Ma-
saryka. Toho zažil i při jeho návštěvách rod-
ného města. V rodině nikdy nechyběli koně.
To jej přivedlo brzy do sedla. Aktivně však
provozoval i házenou, rugby, lyžařské discip-
liny včetně skoků, lehkou atletiku, tenis
a spolu s jezdectvím i dostihy. Byl i náruži-
vým cestovatelem a navštívil mnoho zemí,
včetně  Afriky či Severní Ameriky.

V jezdectví je jeho jméno spojeno se
Sokolem Brno a v Praze pak s TJ Zahra-
dnictví. Ve sportovní kariéře patřil k nejslav-
nějším koním ÚBOR. Učitelem mu byl
především trenér Marián Kowalevski.

Ne vždy se však vše vyvíjelo pro
J. Formandla klidně. V roce 1952 podstoupil
po tuberkulóze náročnou operaci plic a je jed-
ním z prvních pacientů věhlasného operatéra
MUDr. Procházky. A vynikajícím výsledkem
práce tohoto lékaře je, že J. Formandl dnes
již více než padesát let žije bez části plíce.
Přejme mu mnoho zdraví i do dalších let.
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(Dokončení ze str. 1)

J. Hanulay dorazil do Prahy téměř
přímo ze španělského šestitýdenní-
ho maratonu soutěží SHINE TOUR,
kde získal i několik vítězství a řadu
umístění.

První kolo čtvrtého ročníku ČSP
patřilo především loňskému vítězovi
Jiřímu Skřivanovi. Ten v sedle LABE
JAMES CaC Leasing získal obě
nedělní soutěže -S*- a -ST**-.

Autorem parkurů byl v Praze
Z. Fialka, kterému asistoval
J. Sedláček. Velká cena Prahy byla
patřičné obtížnosti a z počátku to
vypadalo, že mnoho dvojic do roze-
skakování nepostoupí. O stále se
zvyšující úrovni našeho skokového
jezdectví však svědčí nejen skuteč-
nost, že v zahajovacím kole ČSP
startovalo 56 dvojic, ale i to, že se
čtrnácti jezdcům podařilo absolvovat
bez chyb.

První nulu získal standardně
A. Opatrný na CADISO L startující ve
druhé desítce soutěžících. Druhý vel-
mi dobrý výkon předvedl COME ON
JUNIOR a M. Šlechta, ale jeden trest-
ný bod za čas jej z rozeskakování
vyřadil. Stejného výsledku pak dosá-
hla i V. Macánová na LISETTE
(Tecton s.r.o.).

Naštěstí pak již začalo bezchyb-
ných výkonů přibývat a tak se diváci
mohli přeci jen začít těšit na rozeska-
kování. V něm nechyběla
K. Bardonová při své premiéře v sed-
le SILVIA (Bardonová - Hauzr), ale
ani L. Matunová na ORIDO (JK
Hlaváč) či další dívka ve startovním
poli V. Krajníková na CIKÁDA
(Accom Praha).

Ze stálic našeho reprezentačního
kádru pak nejvíce zaujal bezchybný
a vyzrálý výkon Z. Fialky a ryzáka
FARADAY (JK Mustang). V boji
o vítězství pokračoval i P. Doležal na
STAKKATA Biofaktory startující letos
za JK ZOO Chomutov, O. Nágr -
ATLAS (Mariánské Lázně), obhájce
prvenství v loňském zahajovacím
závodě ČSP K. Papoušek na
CATRICK ORION (JK Všemily) či
I. Přibyl na MANIE (JS Belcredi).
Mezi elitní čtrnáctku se probojovali
i oba slovenští jezdci P. Mackovjak
(GRAVENTO) a J. Hanulay (CASANDRA
K). V závěrečném boji o prvenství nechyběl
ani A. Opatrný se svým druhým koněm
NAREW’S SON, R. Chelberg a BEACH
GIRL a ani loňský vítěz finále ČSP
J. Skřivan na LABE JAMES CaC Leasing.
Posledním kdo mohl zasáhnout do bojů
o prvenství byl V. Studnička na KONVENT
(Stáj Studnička), ale ten k rozeskakování
nenastoupil.

Jak již bylo řečeno i z druhého vítězství
odpoledne se nakonec radoval J. Skřivan
na LABE JAMES CaC Leasing. Ten byl
nejen nejrychlejší ze všech rozeskakujících
se, ale i jedním z třech bezchybných. Na
druhém místě skončil I. Přibyl na MANIE
(JS Belcredi) před L. Matunovou na ORI-
DO (JK Hlaváč). J. Skřivan se tak po loň-
ském vítězství ve finále čtyř ve Frenštátě
pod Radhoštěm stal i prvním vítězem roku
2005 a tudíž se usadil i na čele letošního
seriálu ČSP.
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Vítězem mezi čtyřletými hřebci se stal URANUS
O. Nágra (JS Mariánské Lázně)

Mezi el i tu se v Praze probojovala
i Veronika Krajníková na CIKÁDA (Accom
Praha)

Velmi dobře zahájil sezónu J. Fialka na FARADAY
(JK Mustang), kteří skončili ve VC Prahy šestí

Těšíme se na
Badminton

Poslední zprávy z Velké Británie hovoří
o pohodě v týmu Jaroslava Hatly a o dobré
formě českého olympionika BERRYHO.
Poslední soutěží před CCI****
v Badmintonu (5.-8. května) byla tříhvěz-
dičková jednodenní soutěž ve Weston Park
v neděli 17. dubna. J. Hatla zde zajel velmi
dobře a po výborné drezúře, bezchybném
parkuru a mírné penalizaci za čas v terénu
obsadil ve velmi kvalitní konkurenci 5. mís-
to. Tento závod zvolila jako přípravu větši-
na v Británii trénujících jezdců a tak se
J. Hatla setkal z valnou většinou svých
badmintonských konkurentů.

Dobře si zatím v jarní části sezóny vede
i KARLA, která se v CIC** v Burnham
Market ve dnech 8.-10. dubna umístila na
velmi pěkném 14. místě.

Naopak k dohodě o pronájmu nedošlo
s anglickými majiteli koně MR. SMIFFY.
I on startoval v Burnham Market, ale
v náročnější jednodenní tříhvězdičkové
soutěži. Po předchozí dohodě s trenérem
vyhodnotil J. Hatla průběh závodu jako
nevýrazný a ze soutěže odstoupil. Protože
majitelé MR. SMIFFY ještě na našeho
jezdce naléhali a žádali ještě další zkouš-
ku, startoval MR. SMIFFY i ve Weston
Park ve stejné soutěži jako BERRY. Po
šesti chybách na parkuru však již do crosu
nenastoupil a Horse Academy Radimovice
definitivně odstoupila o úvaze o možném
pronájmu koně na tuto sezónu.

Vzhledem k tomu byl zrušen výjezd na
CIC do Saumuru ve Francii, který byl plá-
nován především pro tohoto koně. KARLA
byla náhradně přihlášena na jednodenní
tříhvězdičkovou soutěž do Chastworthu,
která se koná týden po Badmintonu 15.
května. Hned po této soutěži se radimovic-
ký tým s britskými ostrovy rozloučí a vrací
se do Čech. Podrobnosti naleznete na 
britisheventing.com

Šedesát spřežení
v Kladrubech

Ve čtvrtek 21. dubna byly v NH
v Kladrubech nad Labem zahájeny mezi-
národní závody spřežení CAI - A jedno-
spřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží a současně
i národní CAN 1/2/4 a stejně i pro jedno-
spřeží a dvojspřeží pony. Při první meziná-
rodní zkoušce našich jezdců asistují i spře-
žení ze SRN, Rakouska, Slovenska
a Polska. Pro CAI jednospřeží dorazilo do
Kladrub 22 soutěžících, dvojspřeží je okolo
třiceti a čtyřek sedm. Každý den zahajuje
program v 10.00 hodin

Hošák doma nejlepší
Na kolbišti ŠZP v Novém Jičíně byl

v sobotu 16. dubna odstartován seriál sko-
kových závodů. Další dvě kola a finále pro-
běhnou v červenci a v srpnu. V každé sou-
těži podle stupně obtížnosti se jezdcům
započtou dosažené výsledky. Po sedmi
kvalifikačních soutěžích polovina s nejmen-
ší penalizací postoupí do finále.

V soutěži -Z- startovalo 22 dvojic.
Z deseti bezchybných byl nejrychlejší
domácí S. Hošák na GEJZÍR 2. V soutěži
-ZL- se představilo 18 startujících. Opět byl
mezi bezchybnými nejrychlejší S. Hošák
(DURANKA II). Soutěž -L-měla na startu
10 dvojic a mezi čtyřmi bezchybnými zvítě-
zila R. Němcová na FARLAW ze stáje
Josefa Němce. -jge-
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Třikrát na Mělníku
Po tři víkendy za sebou se sou-

těžilo na kolbišti v Mělníku.
O víkendu 3.-4. dubna zde probí-
haly závody pod názvem Mefrit
Cup (viz výsledky v Jezdci č. 7).
O týden později to byly závody
Austrofin Cup a o víkendu 15.-17.
dubna pak Mělnický jarní pony
festival.

Austrofin Cup pro
Jindrovi

Řada letošních mělnických akcí
pokračovala 8.-10. dubna dalšími
závody. Deštivé a větrné počasí
neodradilo soutěžící a sbor roz-
hodčích musel za necelé tři dny
zvládnout přes 400 startů. V hob-
by soutěžích se objevilo i několik
dětských jezdců startujících dosud
pouze na pony.

V sobotu vyvrcholil program
úrovněmi -L**- a -S**-. V -L- zvítě-
zila domácí L. Kraicová na
ROZÁRKA před V. Malákem -
BALZAC (Všetice) a V. Krajníkovou na
CIKÁDA (Accom Praha). Stejná jezdkyně
pak skončila ještě pátá na ZAIRA.

V -S- si pak V. Krajníková s oběma koň-
mi dojela pro stejná umístění. Z vítězství se
tentokrát, po rozeskakování pěti dvojic,
radoval S. Motygin na ABERG (Všetice)
před V. Rosickou - ALTIUS (JS Císařský
ostrov).

Stejnými soutěžemi vrcholil program
i v neděli. V -L- byla nejlepší L. Jindrová na
HERIET (Bierhanzl Martinice), kterou
nepřekonal ani její manžel J. Jindra.
Závěrečnou soutěž -S- absolvovalo sedm
dvojic bez chyb. V rozeskakování si přeci
jen alespoň pro poslední prvenství dojel
J. Jindra na KREACE. Druhé místo získal
R. Šafrata na BLESK (JK Tarpan), před
D. Turkovou - KWADROM (Horse Academy
Radonice) a domácí K. Mestenhauserovou -
GRÉTA 7, která prodělala svoji premiéru
v soutěži takové úrovně. -lou-

Mělnický jarní pony festival
Všichni příznivci dětského jezdectví na

pony se ve dnech 15.-17. dubna sešli na
Mělníku na prvním z letošních pony festiva-
lů. Na programu byla tradiční skladba sou-
těží. Čtyřkolové drezury (pátek a sobota)
a dvoukolová skákání s finále (sobota
i neděle), a to pro každou věkovou skupinu
dětí i výškovou kategorii pony. I v letošním
roce se generálním partnerem a sponzo-
rem stala pražská galerie Peron. Mladší
děti soutěžily v drezurách stupně P4 a P5
a prvních pět míst obsadily M. Jirsová
(ANOUK 1., BONSAJ 3. Stáj Jirsová),
J. Maludová (LUCINDA 2., ANETA 5.
Hipoclub Natur) a K. Hájková (VIKI 4. JK
Mělník). U starších dětí byla soutěž reduko-
vána na dvoukolovou, a z loňských specia-
listů se představil jen H. Vranka, který
s BERTÍK (JK Aleko) zaslouženě zvítězil.

Ve skokových soutěžích měli nejmenší
zastoupení poníci kategorie „S“ a jejich
soutěž (ZPS) mohla proběhnout jen
v sobotu. V neděli musela být ve formě
handycapu s kategorií „A“. Zvítězila
J. Maludová na LUCINDA. Stejná jezdkyně
si odvezla ještě jedno vítězství, v sobotním
ZLPA (BLANKA).

Sobotní ZLPB mělo při 10 startujících jen
čtyři finalisty a v něm se bezchybní jezdci
seřadili v pořadí S. Tomaidesová (ELIOT)
z JK Louňovice, domácí K. Hájková (VIKI)
a E. Matějčková (KETTY 4) ze Sportovní
stáje Chýle.

Vítězkou nedělní soutěže -L- se stala L. Jindrová na
HERIET (Bierhanzl Martinice)

Foto P. Loudová

Devatenáct startujících mělo sobotní LPB
se sedmi finalisty. Z nich nejrychlejší byla
B. Hudcová na ARTHURO (JK Dítě a Kůň).

Přes začátek sezóny si dvanáct dvojic
trouflo i na stupeň „SPB“. Všichni dokončili,
tři z nich bezchybně a o umístění se bojo-
valo v rozeskakování. V něm excelovala
T. Pavlíková s INES (JK Všemily) před
S. Tomaidesovou (SANDY 1 - JK
Loňovice) a V. Krátkou s WANTON’S ANT-
HONY (JK Mělník).

V nedělní soutěžích se začalo dařit
i domácím. Nejprve ve finále LPA zvítězila
K. Hájková na KRISTAL a dobře pokračo-
vali domácí jezdci i v LPB, kde se do pěti-
členného finále probojovali čtyři mělničtí
jezdci. Zvítězila L. Krulichová s FÍK Velmi
silné pole startujících mělo i nedělní SPB,
kde v šestičlenném finále kralovala
T. Pavlíková na CIPÍSEK (JK Všemily)
před N. Crnkovou s PAMELA (Bost B).

Vrchol celých závodů, dvě kola STPB měl
10 startujících. Pro příznivce pony sportu je
povzbuzením, že diváci viděli v obou kolech
celkem deset bezchybných výkonů.

Nejrychleji absolvovala finále Veronika
Krátká s WANTON’S ANTHONY a posta-
rala se svým vítězstvím o velkou radost
domácích. Druhá skončila B. Žáčková
s MAXIMO COPILOT (Horse Academy
Radimovice) před B. Vojtkovou na
MORESKA (Stará Boleslav).

Vítězka hlavní soutěže STPB v Mělníce
V. Krátká na WANTON’S ANTHONY

Voltižéři o vajíčko
Jako každým rokem také i letos začala

voltižní sezóna ve Frenštátě pod Radhoště
bojem o Velikonoční vajíčko. V sobotu 2.
dubna se zde sešli voltižní cvičenci, koně,
lonžéři, trenéři a rozhodčí z celé republiky.

První závody byly hlavně velkou prověr-
kou zcela nových voltižních pravidel, a to
ne jen pro cvičence, ale hlavně také pro
rozhodčí. Těm k rozhodování dvou původ-
ních sestav povinné a volné přibyla sesta-
va technická v kategorii „A“ jednotlivců.

V mužích si nejlépe vedl L. Klouda (SCA-
NIE) z TJJ Lucky Drásov. Mezi ženami si
vítězství vybojovala jeho klubová kolegyně
J. Sklenaříková (ESKADRA). I mezi žena-
mi kat. B byla nejlepší drásovská reprezen-
tantka T. Muzikantová (DUKE) a TJJ Lucky
Drásov zvítězila i v soutěži skupin.

Zkušení pořadatelé zajisti l i  kl idný
a pohodový průběh závodů. Při slavnost-
ním dekorování byly předány výkonnostní
odznaky za výsledky v sezóně 2004, a to
„Zlatý výkonnostní odznak“ L. Kloudovi
z TJJ Lucky Drásov a „Stříbrný výkonnost-
ní odznak“ J. Zelinkovi z TJ Orion Praha.
Dále nová manažerka pro voltiž Nora
Hořická předala kytici a poděkování
M. Mikulkové za práci managera v uplynu-
lém období.

V termínu 14.-17. dubna probíhá ve
Frenštátě p. R. soustředění širší reprezen-
tace pro CVI** v sezóně 2005 a dále
30. dubna - 1. května nominační závody
v prostorách TJ Hřebčín Kubišta - Měník.

P. Minářová - LITERA

Foto D. Kusebauchová

Drezura Na Šabatce
V areálu JK Epona v Praze Komořanech

proběhly 16. dubna drezúrní závody. Na
programu byly úlohy -L 1-, -DU-, -JD-, -JU-
a -L 0-. V obou soutěžích -L- představila
výborně nového koně HATUM
L. Půlpánová st. a v konkurenci 10 a 11 dvo-
jic dvakrát zvítězila. V úloze -DU 2003- se
na startu objevila i modelka P. Minářová na
LITERA (Horse Academy Radimovice), kte-
rá tak dokazuje, že to s jezdeckým sportem
myslí opravdu vážně. Ostatní viz Výsledky
a podrobnosti na www.eponapraha.cz

Jarní cena Mostu
V neděli 17. dubna se na závodišti

v Mostě konaly skokové závody, jejichž
hlavní soutěží byla Jarní cena Mostu -S*-.
Mezi jedenácti dvojicemi zvítězila po roze-
skakování pěti dvojic nejrychlejší ze čtyř
bezchybných domácí N. Bieliková na ALF
před P. Koželuhem (QUERIDO)
z Větrného ranče v Rychově a
J. Perníčkovou na CARDIFF (JK
Heroutice).
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Blahopřejeme...

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

Sportovní 
kalendáfi

22.-24.4. Pardubice C/Z, CIC*,CCN*
22.-24.4. Kladruby n.L. CAI-A 1/2/4
22.4. Ostrava - Stará Bělá ZM-L
23.-24.4. Přední Kopanina D/Z-TT
23.-24.4. Brno - Veveří ZM-S
23.-24.4. Ostrava - Stará Bělá ZM-ST
23.-24.4. Nebanice D/Z-ST
23.4. Mělník D/Z-S + pony
23.4. Měšice D/Z-S
23.4. Ústí n.L. ZM-L
23.4. Trojanovice ZM-L + pony
23.4. Nový Jičín D/Z-S
23.4. Děpoltovice ZM-S
23.4. Třešť ZM-ZL
24.4. Mikulov D/Z-S
27.4. Brno Veveří Z-L
29.4. Horka nad Moravou reining
30.4.-1.5. Měník V/A-D
30.4.-1.5. Ústí n.L. L-T ČSP
30.4.-1.5. Uherčice ZM-S
30.4.-1.5. Skaštice ZM-S
30.4.-1.5. Frenštát p.R. ZM-S
30.4.-1.5. Mariánské Lázně Z-S
30.4. Ptice ZM-ZL
30.4. Dražka Z-L
30.4. Nymburk Komárno ZM-L
30.4. Hostouň Z-L
30.4. Kunčice D/Z-S + pony Z-L
30.4. Kladruby n.L. ZM-L
30.4. Petrovice u Karviné ZM-S
30.4. Lhotka u Hranic ZM-L
30.4. Humpolec D/Z-L
1.5. Přední Lhota Z-L
1.5. Vlašim ZM-L
1.5. Horky n.J. ZM-L
1.5. Poštorná D/Z-S
3.5. Frenštát p.R. ZM-L
6.-8.5. Semice A/T + pony
6.-8.5. Dvoreček C/Z-L
6.5. Nebanice Z-L
7.-8.5. Praha Gabrielka ZM-L
7.-8.5. Masečín ZM-L, D/Z-L
7.-8.5. Páterov ZM-S
7.-8.5. Husinec ZM-ST
7.-8.5. Plzeň ZM-S, D/Z
7.-8.5. Most ZM-ST
7.-8.5. Hnanice ZM-L
7.-8.5. Brno Veveří S-T
7.-8.5. Rudná p.Pradědem

ZM-L, C/Z + pony Z-L, C/ZK
7.-8.5. Otice ZM-S
7.-8.5. Stará Role D/L-TT
7.5. Černuc ZL-S pouze pony
7.5. Kutná Hora ZM-L
7.5. Ostrov ZM-L
7.5. Nymburk Komárno ZM-L
7.5. Měšice Z-L
7.5. Lanškroun ZM-L
7.5. Zbraslav E/ZM-L
7.5. Velká Polom ZM-L
8.5. Brno Soběšice D/Z-TT + pony D/Z-L
8.5. Slavkov ZM-L

40 let Podkovy
Zahajovací soutěže ve všestrannosti pat-

ří v ČR již několik let pardubickému závo-
dišti. Letos jim patřil víkend 15.-17. dubna
a tentokrát se jednalo o zahájení obzvlášť
slavnostní, protože první kvalifikační soutě-
ží pony vstoupila do svého 40. ročníku tra-
diční Zlatá podkova roku 2005. Ta
v Pardubicích pokračuje svými dalšími kva-
lifikačními závody o víkendu 22.-24. dubna.

Na programu vstupních závodů ve vše-
strannosti byly tři soutěže. Jak již bylo
řečeno první patřila pony a ta přilákala 18
dvojic. Dvě rámcové soutěže byly úrovně
-ZK- a -Z-. V první startovalo 31 dvojic
a v soutěži -Z- dokonce 41 koní.

Mezi pony si nejlépe od zahajovací dre-
zúry vedl M. Příhoda na IBALGIN FAST
(JK PAM). Když nezískal žádné trestné
body ani v terénu a ani na parkuru, připsal
si tento nadějný jezdec na své konto další
vítězství.

I v soutěži -ZK- se opakoval podobný
průběh. V drezúře si dvojice A. Matějčková
na SHAMIR IBN ANS (JS Babice) dokonce
vytvořila takový náskok, že si mohla po
bezchybném terénu dovolit ke konečnému
vítězství i chybu na parkuru.

A do třetice i v závěrečném -Z- se po
prvenství v drezúře i z celkového vítězství
radovala P. Bendová na PICASSO z PJK
Gabrielka.

Vítězem první soutěže 40. ročníku Zlaté
podkovy se stal  M. Příhoda - IBALGIN
FAST

Foto J. Bělohlav

...pražskému jezdci Václavu Markovi,
který 2. května slaví 60. narozeniny

Memoriál v přípravě
Další ročník Memoriálu dr. M. Krůty se

uskuteční v areálu v Herouticích ve stejném
květnovém termínu jako loni (14.-15. května).
Jako v minulých letech jsou dvě nejvyšší
soutěže úrovně -S- a -ST- velmi dobře doto-
vány dr. T. Krůtou a rozdělí se v nich dotace
padesát tisíc korun. Součástí květnového
Memoriálu jsou také soutěže druhého kvalifi-
kačního kola seriálu Pony liga 2005.

Pro areál a celý tým JK Heroutice to bude
poslední zatěžkávací zkouška před červen-
covými mezinárodními závody CSIP, které
se zde konají 1.-3. července 2005. Budou to
historicky první mezinárodní závody pony
pořádané v České republice.

Mezinárodní soutěže jsou vypsány ve
dvou kategoriích na výškách překážek od
110 do 125 cm a měly by umožnit širší špič-
ce našeho pony sportu změřit síly se zahra-
ničními závodníky. Zároveň je v programu
řada rámcových soutěží, kterých se mohou
zúčastnit jezdci na pony bez omezení.

Studené jaro
Pravé zimní a deštivé počasí provázelo

v sobotu 9. dubna účastníky prvních jarních
závodů na otevřeném kolbišti v Opavě
Kateřinkách. Vytrvalý déšť, hluboký roz-
bahněný terén však donutily pořadatele ke
zrušení nedělního pokračování.

V soutěží mladých koní předvedl nejlepší
výkony domácí J. Hruška, který dvakrát zví-
tězil (QUINO a MANGO Auto Sitta), jednou
byl třetí (MANGO Auto Sitta) a jednou čtvrtý
(QUINO). V soutěži -ZL- pro děti a juniory
po rozeskakování zvítězila Špalková na
LATIMOR Valter Špalek z JK Caballero
před domácím Zwingrem s ALITOU FAU
a třetí Cynerovou s LATHUS 1 z JK Cyd.
V téže soutěží ostatních startovalo třicetšest
dvojic. Jedenáct postoupilo do rozeskako-
vání a v něm byly pouze dva bezchybné
výkony. V rychlejším čase zvítězil Hlaušek
na AVENA 1 ze Stáje Vondráček -
Albertovec, před Snášelem na DUET (SzeŠ
Olomouc) a Durčakovou - BORGIE (Beskyd
Nábytek Havířov). -jge-

Jarní Petrovice
První letošní závody pořádal

17. dubna JK Olza v Petrovicích
na Karvinsku. Závody byly dob-
ře organizovány, měly rychlý
průběh, přestože JK má poměr-
ně malou členskou základnu.
V hlavní soutěži -L*- bylo na
startu dvacet dvojic. Sedm
zvládlo základní kolo bezchyb-
ně. V rozeskakování zvítězil
R. Doležal na FIONA (Toratex
Ostrava) a k tomu přidal i třetí
příčku s CERA. Druhé místo
obsadil R. Hlaušek na LOTOS
(Stáj Vondráček - hřebčín
Albertovec). -jge-

Větrný ranč v Děčíně
JK Větrný ranč Rychnov pořádal 9. dub-

na na jezdeckém kolbišti v Děčíně prvé
letošní závody, které vrcholily úrovní -L-.
Celkově viděli diváci 220 startů a nabitý
program končil až v pozdních večerních
hodinách. Počasí sice příliš nepřálo, ale
povrch kolbiště byl stále velmi dobrý.

K závěrečné soutěži -L**- nastoupilo 24
dvojic a po rozeskakování sedmi koní zvítě-
zila N. Bieliková na ALF (JS Hipodrom
Most) před O. Popspíšilem na GRAND
(Dvůr Židovice) a B. Novákovou - FOR
(Equi Club Louny).
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Výsledky

- 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

Plzeň - Bory 26.3. drezura -Z 1-(6) 1.
Maříková - DULMER (Plzeň Bory), -L 1- (8) 1.
Zubkovská - POTOS (Plzeň Bory), 2.
Komenda - HOLIDA INN (JS Caballo), 3.
Štochlová - JIM BEAM (Hejdov)..

Frenštát p. Radhoštěm 2.4. voltiž Muži
1. Klouda, SCANIE, lonžér Cinerová (TJJ
Lucky Drásov), 2. Eim, CATALIN IV-33, lon-
žér Neprašová (TJ Voltiž Tlumačov), 3.
Zelinka, ROBIN, lonžér Švanová (TJ Orion
Praha), Ženy „A“ 1. Sklenaříková, ESKAD-
RA, lonžér Trčková (TJJ Lucky Drásov), 2.
Eimová, CATALIN IV-33, lonžér Neprašová

(TJ Voltiž Tlumačov), 3. Fusková, kůň JAVO-
RA, lonžér Valštýnová (TJ Slovan Frenštát
p.R.), Ženy „B“ 1. Muzikantová, DUKE 2,
lonžér Cinerová (TJJ Lucky Drásov), 2.
Urbanová, kůň FARMON, lonžér Neprašová
(TJ Voltiž Tlumačov), 3. Bartoňková, DUKE
2, lonžér Cinerová (TJJ Lucky Drásov),
Skupiny 1. TJJ Lucky Drásov, DIANA, lonžér
Cinerová (Andrlíková, Adámková,
Muzikantová, Stejskalová, Schulzová,
Bartoňková, Lukšová), 2. TJ Slovan Frenštát
p.R., NICOL, lonžér Valštýnová (Fusková,
Žáčková, Svoboda, Mikesková, Lacková,
Tkáčová), 3. JK Děti a koně, TJ voltiž Frýdek
Místek, DURAND, lonžér Švanová
(Chrapková, Chovančíková, Říhová,
Chrapková, Horsinková).

Mělník 8.-10.4. Austrofin Cup dvouf. sk.
100/100 (33) 1. Motygin - FIRST FLARE (JK
Všetice), dvouf. sk. 100/110 (25) 1.
Tomaidesová - SONET 3 (JK Louňovice),
dvouf. sk. 100/100 (28) 1. Adamů - OLIVER
TWIST (Stáj Moudrý), dvouf. sk. 100/110
(41) 1. Jindra - ZORA (Bierhanzl Martinice),
dvouf. sk. 110/120 (33) 1. Krčmářová - KOB-
RA (Fapaso Vysoká Libeň), -L**- (23) 1.
Kraicová - ROZÁRKA (JK Mělník), 2. Malák -
BALZAC (JK Všetice), 3. Krajníková -
CIKÁDA (Accom Praha), -S**- (17) 1. Motygin
- ABERG (JK Všetice), 2. Rosická - ALTIUS
(JS Císařský ostrov), 3. Krajníková - CIKÁDA
(Accom Praha), dvouf. sk. 100/110 (23) 1.
Tomaidesová - SONET 3 (JK Louňovice),
dvouf. sk. 110/120 (23) 1. Pažoudková -
BATULE (Alfa Bakov), -L**- (16) 1. Jindrová -
HERIET (Bierhanzl Martinice), 2. Kraicová -
PAY DAY, 3. Mestenhauserová - QUEREN
(obě JK Mělník), -S**- (15) 1. Jindra - KREA-
CE (Bierhanzl Martinice), 2. Šafrata - BLESK
(JK Tarpan), 3. Turková - KWADROM (Horse
Academy Radimovice).

Měník - Humburky 9.4. hala pony handi-
cap -ZL- (10) 1. Kubištová - LILLY FEE
(Hřebčín Kubišta), pony handicap -L- (10) 1.
Příhodová - MISS CALIBRUM (JK PAM
Vlčkovice), -Z- (20) 1. Kubišta - TEPNA
(Hřebčín Kubišta).

Děčín 9.4. -ZM- (24) 1. Pospíšil - LAROT
(Židovice), -ZM- (6) 1. Pavlíková - INES 1 (JK
Všemily), -Z- (49) 1. Smrčka - DESPIN (JK
Třebívlice), dvouf. sk. 100/110 (59) 1.
Podolánová - DÁLEN (TJ Bořeň Svinčice),
stupň. obt. do 120 cm + žolík (43) 1.
Nováková - FOR (Equi Louny), 2. Koželuh -
QUERIDO (Větrný ranč Rychnov), 3.
Bieliková - ALF (JS Hipodrom Most), -L**-
(24) 1. Bieliková - ALF (JS Hipodrom Most), 2.
Pospíšil - GRAND (Židovice), 3. Nováková -
FOR (Equi Louny).

Opava 9.4. -ZM- pro 4 a 5-ti letí koně star-
tující 1. rokem - styl dvojice 1. odd. (19)

1. Hruška - QUINO (Opava Kateřinky), 2.
odd. (17) 1. Schmid - STING (Empresa
Dol.Benešov), -Z- 4 a 5-ti letí koně startující
1.rokem - styl dvojice 1. odd. (17) 1. Hruška -
MANGO Auto Sitta (Opava Kateřinky), 2. odd.
(14) 1. Kincl - GREAY ROSE (Horymas Horní
Město),-Z- děti a junioři - styl dvojice (13) 1.
Cyrnerová - LATHUS 1 (JK Cyd), dvouf. sk.
100-110 cm (44) 1. Hlaušek-AVENA 1 (Stáj
Vondráček-Albertovec), -ZL- děti a junioři (14)

1. Špalková - LATIMOR Valter Špalek (JK
Caballero), -ZL- ostatní (36) 1. Hlaušek -
AVENA 1 (Stáj Vondráček-Albertovec), 2.
Snášel - DUET (SzeŠ Olomouc), 3.
Durčáková - BORGIA (Beskyd Nábytek
Havířov).

Pardubice 15.-17.4. všestrannost pony
(18) 1. Příhoda - IBALGIN FAST (JK PAM), 2.
Pažoudková - LIPAN (Alfa Bakov), 3.
Behalová - BAK I (JK Beka Loučka), -Z- (41)
1. Bendová - PICASSO (PJK Gabrielka), 2.
Moskalenková - PRESTIGE (JO Pegas), 3.
Sůrová - DEXTER 1 (Stáj Vasury), -ZK*- (31)
1. Matějčková - SHAMIR IBN ANS (JS
Babice), 2. Veselovský - CINZANO (Zámek
Vilémoiv), 3. Chvojka - GOYEN (Chvojka
Stolany).

Praha - Císařský ostrov 15.-17.4. -ZM-
lim. čas (19) 1. Pilecký - VICART (Opatrný
Hořovice), KMK 4l. -Z- klisny (11) 1. GREAY
ROSE - Kincl (Horymas Horní Město), hřebci
(8) 1. URANUS - Nágr (Mariánské Lázně), -Z-
(23) 1. Matějka - TCHAIKOVSKY Equistro
(Eggersmann Caro As), KMK 5l. -ZL- klisny
(10) 1. GRACE Z - Šlechta (JK Všemily),
hřebci (13) 1. CARDINO-T - Zelinková (JK
Tarpan), -ZL- (14) 1. Veselovská - DONA 9
(Zámek Vilémov), KMK 6l. -L*- klisny (8) 1.
IT∞S ME-T- Zelinková (JK Tarpan), hřebci
(6) 1. ESTE SON W - Doležal (JK PZOO
Chomutov), -L**- (57) 1. Zelinková - CHABLIS
121-T (JK Tarpan), 2. Hynek - TAJNÁ (Zám.
jzdárna), 3. Ditl - LAMBOUCO (Prochemie
Trans), -S*- (72) 1. Mackovjak - GRAVENTO
(Spišská Nová Ves), 2. Hanulaj - CASANDRA
K (SR), 3. Zelinková - VOLONTER-T (JK
Tarpan), -S*- (59) 1. Skřivan - LABE JAMES
(Stáj Manon), 2. Poláková - COMTESSA III
(Polák - Schaumann), 3. Šlechta - ARENA
(JK Všemily), -ST**- ČSP (56) 1. Skřivan -
LABE JAMES (Stáj Manon), 2. Přibyl - MANIE
(JS Belcredi), 3. Matunová - ORIDO (JK
Hlaváč), 4. Mackovjak - GRAVENTO (JK

500 dní do
Světových her

v Cáchách
Světové jez-

decké hry chy-
stají své páté
pok račován í .
Po Stockholmu,
Haagu, Římě
a Jerez de la
Frontera se
pořadatele SJH
2006 stanou

německé Cáchy. Ty se chystají
s precizností vlastní německým
a zvláště cášským pořadatelům.
Jezdecký stadion nazývaný pro
svoji tradici i světovou proslulost
srdcem světového jezdectví, pro-
chází jednou z dalších modernizací.
Kvůli ní bude i nestandardně zdržen
letošní cášský konkůr, který je na
programu až na sklonku léta (23.-
28. srpna). Již dnes jsou však
Cáchy v centru zájmu diváků
a pořadatelé hlásí již v této chvíli
objednávky na 200 000 vstupenek
na SJH 2006.

Celkově očekávají pořadatelé
500 dní před zahájením her zájem
přibližně 500 000 diváků, což je
zhruba dvakrát více než na co jsou
v Cáchách zvyklí.

Na tiskové konferenci uvedl tato
čísla prezident organizačního výbo-
ru Aachen - Laurensberger Renn-
verein (ALRV) Klaus Pavel. Ten
potvrdil zájem z celého světa a ved-
le německých diváků jsou v centru
organizačního dění například již
objednávky i z Venezuely, El
Salvadoru, Chile, Malajsie
a Bermud.

Koňařská oslava se konala
9. dubna ve Staré Boleslavi a v
jejím centru byl oslavenec
Ludvík Jandourek, který doda-
tečně slavil své šedesátiny.

Mackovjak), 5. Opatrný - CADISO L (Opatrný
Hořovice).

Mažice 16.4. -ZM- děti do 14 let (5) 1.
Petřičková - CALVARO IGOR (JO Blaťák
Mažice), -ZM- pro 4 a 5 leté (13) 1. Kasprová
- JOHN BARR (JK Jinřichův Hradec), -Z- (37)
1. Skálová - BATIK (P+P Třeboň), -ZL- (39) 1.
Hruška Z. - TOMBOY ESCH (JK Gabreta), -L-
(22) 1. Mayer - MAMBA (Vspol Lučkovice), 2.
Kučera - DEKORATOR (JK Gabreta), 3.
Hnětilová - SIOUX (Stáj Stryčice).

Praha - Komořany 16.4. drezúra -L 1- (10)
1. Půlpánová - HATUM (Equus Kinský), -DU
03- (10) 1. Petráčková - ŠIPKA (JK Epona
Praha), -JD 03- (5) 1. Skripová - KAMILA
(Skrip Dobročkovice), -JU 03- (12) 1.
Perníčková - IBRAHIM II (JK Heroutice), -L0
05- (11) 1. Půlpánová - HATUM (Equus
Kinský).

Petrovice 17.4. -ZM- děti (4) 1. Jeníková -
CHARLOTA 3 (Hypoklub Natur), -ZM- 4 a 5-ti
letí koně 1.rokem (4) 1. Hlaušek - RIVERA 1
(Stáj Vondráček - hřebčín Albertovec), -Z- děti
a junioři (9) 1. Drastichová - SYD 1 (Velká
Polom), -Z- ostatní (18) 1. Vrubel - KLIVIE
(Stáj Vondráček-hřebčín Albertovec), stup.
obt. do 110 cm (34) 1. Sandriová - GRENA
(Zámecký dvůr Havířov), -L*- (20) 1. Doležal -
FIONA (Toratex Ostrava), 2. Hlaušek-LOTOS
(Stáj Vondráček - hřebčín Albertovec), 3.
Doležal - CERA (Toratex Ostrava).

Most 17.4. -ZM- děti (10) 1. Fialová - HEL-
LO (JS Fiala), 4.-5.l. (15) 1. Vávra - GOLF
(Equi Bořeň Svinčice), stupň. obt. do 100
cm (63) 1. Pálková - SIRIUS (JK Velvary), -
ZL- lim. čas (41) 1. Aschenbrier - ALEDA
(Stáj Židovice), -L- (29) 1. Líkařová - HUSKY
(Stáj Líkařová), 2. Perníčková - CARDIFF (JK
Heroutice), 3. Vondráčková - NELSON
(Vondráček Albertovec), -S- (11) 1. Bieliková -
ALF (Hipodrom Most), 2. Koželuh - QUERIDO
(Větrný Ranč Rychnov), 3. Perníčková - CAR-
DIFF (JK Heroutice).
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