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Právní 
subjektivita 
ano či ne? 

Problémy Karlovarské ob-
lasti se zřízenou právní
subjektivitou

Mark Todd
vyučoval

Nestárnoucí Mark Todd 
zvítězil v Badmintonu.
Proč byl mezi diváky 
i Jaroslav Hatla? 

Rudolfův pohár s rekordní účastí

Inzerce

Totilasova 
premiéra odložena
Celý drezurní svět s napětím očekával ná-

vrat fenomenálního hřebce TOTILAS pod no-
vým jezdcem na drezurní obdélník. Ten byl
již vloni ohlášen na 4. - 8. května na konkuru
Horses & Dreams v Hagenu.

Již před čtrnácti dny se ale objevila zprá-
va, že TOTILAS má zánět levého zadního
kopyta. Jeho majitelé však ujišťovali, že start
v Hagenu není ohrožen.

V úterý 26. dubna však bylo oznámeno, že
onemocnění je úpornější, než se původně
zdálo. Premiéra nové dvojice Matthias
Alexandr Rath a TOTILAS se tak odkládá.

(Pokračování na str. 2)
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Jsme opravdu tak nepoučitelní?
Po přečtení příspěvku JUDr. Ing.Jaroslava Staňka CSc. uveřejněné-

ho v Jezdci č. 7/11 jsem se rozhodl na něj reagovat a uvést vše na pra-
vou míru, i když jinak nikdy nechci komunikovat přes média.

Samozřejmě, že si pamatuji na diskusní vystoupení pana Staňka.
Jeho připomínky však nebyly totožné s těmi, které jsou v návrhu dneš-
ních  Stanov. Nové, navrhované úpravy Stanov vyšly z potřeby jejich
modernizace se zohledněním připomínek, které vyvstaly v uplynulých
letech.

Stanovy před cca 10ti lety zpracovávala právní kancelář Jana
Kalvody, ta kancelář, která nás zastupovala v kauze ČJF versus firma
Equitop, kterou jsme vyhráli. Tyto Stanovy jsme konzultovali též s práv-
ním oddělením ČSTV, s právníky, kteří nás zastupovali v kauze ČJF ver-
sus A. Pejos, kterého zastupoval JUDr. Staněk. Tuto kauzu jsme vyhrá-
li i u Nejvyššího soudu.

Samozřejmě má každý dělat to, co umí, na ostatní si musí objednat odborníky. Proto spolupra-
cujeme s právníky, dříve i nyní. Nevím, kde vzal p. Staněk informaci, že reprezentanti musí užívat
logo Dance and Jump a proto jsme si koupili v rámci barterového obchodu právní kancelář. Já sám
to nevím. Ano, máme dvě smlouvy jednu na vybavení reprezentace a druhou na poskytování práv-
ních služeb v rozsahu 100 hod. ročně. Dříve nám JUDr. Toman osobně poskytoval služby v rámci
spolupráce bez smlouvy.

Nechci, ani nebudu s p. Staňkem polemizovat a chci mu popřát, aby se už konečně někde pro-
sadil a měl takové spolupracovníky, kteří ho budou respektovat.

ing. Jaroslav Pecháček, prezident ČJF

Soutěž čtyřspřeží vyhrál v Kladrubech nad Labem domácí Petr Vozáb 

Foto Š. Bělohlavová

Ve dnech 14.-17.
dubna se tak jako kaž-
doročně konaly
v Kladrubech nad
Labem mezinárodní
závody spřežení, které
jsou zahajovací soutěží
evropské vozatajské
sezony. Letos se do
Kladrub sjeli reprezen-
tanti z deseti států, což
je dosud největší počet
v historii. Poprvé jsme

tak mohli na kladrubském závodišti vidět soutěžící
z Belgie nebo Lucemburska.

Chladná drezura
První dva dny patřily drezurám. Ve čtvrtek sou-

těžila v chladném počasí o drezurní body jedno-
spřeží a čtyřspřeží, pátek patřil dvojspřežím jak po-
ny, tak velkých koní. Že závody v Kladrubech patří
mezi oblíbené a již zavedené destinace, svědčí
i počty účastníků. O přízeň rozhodčích se letos ut-
kalo 23 jednospřeží, 30 dvojspřeží, osm čtyřspřeží
a čtyři pony páry.

Nejméně zatížen skončil po drezuře jedniček
Němec Christoph Dieker (47,01). Z našich byl
nejlepší Jan Exnar se stále se zlepšujícím GSS
FARINA (56,32). Jednoznačně nejlépe předve-
denou drezuru čtyřek jsme mohli vidět v podání
našich reprezentanů. Zaslouženě vyhrál Jiří
Nesvačil reprezentující Favory Benice (51,07)
a těsně za něho se zařadil domácí Petr Vozáb
(52,74).
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Rudolfův pohár...
(Dokončení ze str. 1)

Josef Trojanec svým příspěvkem uzavřel in-
venturu záměrů současných předsedů všech
jedenácti oblastí ČJF. Zdálo by se, že vše po-
třebné bylo vyřčeno. Pročítám si opět deklara-
ce a tužby současných vedoucí oblastí. A kla-
du si otázku: Skutečně stačí k úspěchu svých
vizí sdělit CO bych chtěl dokázat? A najednou
si uvědomuji důležitější část sdělení. A ta do-
sud vyřčena nebyla. Je jím odpověď na otáz-
ku JAK? A máme tu námět pro nový seriál.
Pokusíme se na stránkách Jezdce od předse-
dů oblastí získat i onu druhou část odpovědi.
Postupně bychom chtěli zjistit jejich plány na
to, jak chtějí své názory prosadit a deklarace
proměnit ve skutečné činy.

Cyril Neumann

Otázka pro předsedu
Protože jedinným kdo v minulém čísle v přehle-

du nově zvolených oblastních předsedů slovo ne-
dostal, byl předseda jihomoravské oblasti ing.
Josef Trojanec (zdržoval se mimo území ČR).
Odpověď na dotaz s jakými záměry vstupuje do
dalšího volebního období právě on, přinášíme pro-
to nyní:

Děkuji časopisu
Jezdec za gratulaci ke
zvolení předsedy ob-
lasti. Tuto funkci budu
vykonávat již sedmé
volební období.

Naše oblast se 170
subjekty, patří mezi ty
větší oblasti ČJF. Letos
máme v kalendáři na-
plánováno 45 závodů.

V oblasti máme za-
stoupeny všechny dis-
ciplíny.

Mojí prioritou a ne-
jen mojí a i celého VV, bude:

• garantovat kvalitní a rychlý servis pro všech-
ny subjekty a disciplíny, a to jak formou osobní,
tak na našich webových stránkách, nebo úřed-
ních dnech sekretářky oblasti.

• budeme se maximálně věnovat mládeži, po-
řádáním soustředění, která tak jako v minulém ob-
dobí bude z části dotována z peněz naší oblasti.

• podporavat vzdělání nových rozhodčích, cvi-
čitelů a trenérů.

• dále to bude podpora pořadatelům nejen ofi-
ciálních závodů, ale i pořadatelům veřejných tré-
ninků a hoby závodů.

• přál bych si, aby v naší oblasti se staly ob-
lastní mistrovství prioritními závody s max. účastí
jezdců. Pro pořadatele těchto závodů poskytnout
nejen termínovou prioritu ale i větší finanční pod-
poru.

• udržet kvalitu ZZJV v naší oblasti.
Jsem velice rád, že stávající VV byl ve volbách

až na jednoho člena znovu potvrzen a těším se
na spolupráci v budoucích čtyřech letech.

Anna Kukrechtová na JURÁŠ (JK Equuleus
Praha) zvítězila v Praze na Císařském ostro-
vě v prvém kole Poháru hl. města Prahy

Osmý Pohár Prahy
V Praze na Trojském ostrově byl v neděli 24.

dubna zahájen osmý ročník Poháru hl. města
Prahy pro jezdce na pony. Seriálová soutěž se
skládá ze čtyř kol, která se konají na Trojském
ostrově (JS Císařský ostrov) a v zámeckém are-
álu ve Ctěnicích v Praze 9 - Vinoři (JK JS
Ctěnice). První letošní kolo ponyhandicap -L-
vyhrála Anna Kukrechtová na JURÁŠ (JK
Equuleus Praha) před Ludmilou Mráčkovou
s GERY 2 (Parkur klub Děčín) a Annabelle E.
Kruf s GASTON 11 (JK Delta).

Druhé kolo Poháru hl. města Prahy se koná
ve Ctěnicích 4. června. Zde proběhne 27. srpna
i třetí kolo. Finále na Císařském ostrově bude
tentokrát brzy a je plánováno na 17. září. Stejně
jako v minulých letech jsou první dvě seriálová
kola úrovně handicap -L- a další dvě kola pak na
úrovni -S-.

Foto M. Stehlík

Při prvních meziinárodních závodech sezóny 2011 zazářil mezi dvojspřežími domácí Radek
Nesvačil, který se umístil jako nejlepší z Čechů na 3. místě

Foto Š. Bělohlavová

Méně světových šampionátů?
Ve čtvrtek se nejenom závodilo, ale i jednalo.

Pro velký počet zúčastněných států byla
v Kladrubech svolána mezinárodní schůzka, která
projednala návrhy komise spřežení FEI.
Nejdůležitějším bodem je návrh na pořádání
Mistrovství světa každé kategorie pouze jednou za
čtyři roky, místo dnešní dvouleté periody. Tento bod
byl po delší rozpravě jednoznačně všemi zúčastně-
nými zamítnut s odůvodněním, že by se vrcholné
soutěže s větším časovým odstupem mohlo účast-
nit výrazně méně soutěžících. Navíc by to mohlo
negativně ovlivnit i sponzory jednotlivých jezdců.
Závěrem schůzky bylo přijato usnesení k podání
zamítavého písemného stanoviska jednotlivých
Národních federací na FEI.

V pátek se pokračovalo v drezurách. Na progra-
mu byly úlohy FEI č.10 pro pony a 8B pro páry. Pro
dvojspřeží byly závody v Kladrubech první mož-
ností získat kvalifikační body pro MS, které se bu-
de letos konat ve francouzském Conty (24.-28.
srpna).

V párové soutěži si nejlépe vedl Sebastian
Bogacz (POL) s výsledkem 47,74 tr. bodu. Z čes-
kých reprezentantů nejlépe bodoval Jaroslav Juráň
(55,57) na 7. místě. Pony drezuru opanoval němec
Ralph Lang (59,78).

Sobota plná karambolů
Sobotní maratonová trať byla mírně přebudova-

ná. Jedna překážka byla nová a hlavně přestěho-
vaná blíže k divákům. V pěkném slunném počasí
nebylo nouze o adrenalinové zážitky, když v něko-

lika překážkách došlo k převrácení kočáru. V jed-
nospřeží to byly hned tři kolize.

Smolný den si vybrali i oba Jiří Nesvačilové.
Mladší se zaklínil v překážce č. 2 a staršímu se roz-
plynuly naděje na dobré umístění poté, co jeho
i oba dva přísedící katapultoval mimo kočár náraz
do mostku na Kurkově jezírku.

Ve čtyřspřežích předvedl excelentní maraton
Petr Vozáb a po zásluze, s velkým bodovým odstu-
pem, zvítězil.

Ve dvojspřežích se nejvíce dařilo polskému re-
prezentantovi Arkadiuszovi Gorskému, kterého ale
pěkně proháněl náš Erich Zuvač. Ten
v Kladrubech představil nové spřežení manželů
Zapletalových.

V silné konkurenci jednospřeží, kde nechyběl
ani stříbrný medailista z posledního MS Polák
Bartolomiej Kwiatek, potěšil nejlepším výkonem
Jan Exnar. Mezi pony byl opět první Ralph Lang.

Parkur rozhodoval
Na neděli připravil již tradiční stavitel tratí Polák

Wojciech Ganowicz velmi technický parkur s přís-
ným časovým limitem. Ten, jak jsme byli svědky,
dokázal dokonale zamíchat dosavadním pořadím
ve všech kategoriích.

Dvě prvenství a dva bronzy
Úvodem se představila dvojspřeží pony. O chyby

a překročení času nebyla nouze. Že Monika
Pospíšilová parkury umí, už víme! Svojí jízdou se
dokázala probojovat až na stupeň nejvyšší a dosud
vedoucího jezdce Ralpha Langa odsunula až na
třetí místo.

V jednospřežích byla situace obdobná. Dokonce
po třech odjetých jízdách přistoupil sbor rozhod-
čích ke zmírnění časového limitu. Jedinou čistou
jízdu této kategorie předvedl Dieter Lauterbach

(GER) a zajistili si tak celkové vítězství. Na druhou
příčku se propadl Christoph Dieker (GER). Velkou
radost nám udělal Jan Exnar, který vybojoval cel-
kový bronz.

Parkur rozhodoval i v párech. Rovněž jediná
čistá jízda znamenala i celkové zlato pro Adriana
Kostrzewu (POL). I druhé místo obsadil polský re-
prezentant Sebastian Bogacz. Ale pak následovala
další česká radost. Z osmé pozice se po dvou
dnech dokázal skvělým parkurem na konečnou tře-
tí příčku vyšvihnout Radek Nesvačil (NH).

Vzpomínka na Jiřího Davida
Závěr patřil standardně čtyřspřeží, která se

v Kladrubech jezdí jako Memoriál Jiřího Davida.
Vítězný parkur čtyřek sice předvedl Jiří Nesvačil st.
(Favory Benice). Nic již ovšem nemohlo otřást ve-
doucí pozicí Petra Vozába, který si po dvou dnech
vezl dostatečný bodový náskok, takže parkur pro
něho byl téměř formalitou. Stříbrný pohár z rukou
paní Davidové převzal Piotr Mazurek (POL)
a bronz putoval do Německa díky René
Poensgenovi.

Sobotní a nedělní program opět sledovaly kame-
ry České televize. Téměř hodinový záznam na ČT4
Sport jistě dokáže získat i další příznivce pro sport
spřežení. Tak nám nezbývá si přát: "Jen více tako-
výchto konkurů a jen více spřežení na televizní ob-
razovce. Jaroslav Pavel
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Právní subjektivita ano či ne?
V minulém čísle se noví i staronoví předsedové vyjadřovali k ambicím, které si  přinášejí do nového
funkčního období. V kaleidoskopu odpovědí nás zaujalo vyjádření předsedy Karlovarské oblasti ing.
Jana Šímy spojené s nejprve podporovanou a posléze zavrženou právní subjektivitou oblasti.
Požádali jsme proto Jana Šímu o vysvětlení:

“Ohledně sta-
tutu právní sub-
jektivity oblastí se
již diskutuje po-
měrně dlouho.
Celý problém ur-
čitě eskalovala
i na stránkách
Jezdce probíraná
kauza zpronevě-
ry peněz za licen-
ce jezdců na se-
verní Moravě. Pro
kompletní infor-
maci zopakujme,
že v současné
době jsou finanč-
ní prostředky vy-
brané od členů
ČJF shromažďo-
vány na podúčtu

společného účtu oblastní ČSTV. Z tohoto
účtu dochází i k přeposílání peněz na účet
ČJF a čerpání peněz pro potřeby oblasti. ČJF
nemá přístup k tomuto účtu a tak je její kon-
trolní činnost výrazně ztížena. I proto se moh-
lo stát, že  nesrovnalosti v oblastním účetnic-
tví tak dlouho unikaly pozornosti kontrolních
orgánů.

Otázka zřízení právní subjektivity pro ob-
lasti ČJF, která by umožnila založení vlastních
účtů, které by mohly být zcela transparentně
kontrolovány, byla diskutována na prosincové
Radě ČJF. Zde byla vyslovena jednoznačná
podpora pro zřízení právní subjektivity oblas-
tí. Ještě si pamatuji na verbální přetahování
mezi prezidentem ČJF a bývalou generální
sekretářkou A. Pellarovou na téma, kdo co
propagoval apod.

Protože jsem v té době byl již zvoleným no-
vým předsedou, nechtěl jsem zbytečně otálet
a díky aktivitě mých spolupracovníků v čele

s Vítem Čmolíkem a hospodářkou oblasti ing.
Gabrielou Valeriánovou, jsme právní subjekti-
vitu pro Karlovarskou oblast zřídili.

Na oblastní rovině to bylo přijato všeobecně
pozitivně. Zdálo se, že nám nový status výraz-
ně pomůže i při jednání z mnoha potencionál-
ními partnery. Na vysvětlenou dodávám, že
pro mnohé oblastní donátory, ale i oficiální
místa, je jednání s oblastním výborem ČJF,
který musí být podle současného systému ve-
den přes centrum v Praze, často velmi kom-
plikované a někdy i zcela nepřijatelné. Zdálo
se tedy, že samostatná právní subjektivita při-
nese, vedle výhody transparentní kontroly to-
ku financí, i další přidružená pozitiva.

Brzy po Novém roce ale došlo ke zcela zá-
sadnímu obratu. Ze Strahova zazněla výtka,
že jsme svojí aktivitou předběhli vývoj a že
současné Stanovy s právní subjektivitou ne-
počítají. Na náš dotaz, zda se tedy tato úpra-
va objeví v návrhu nových Stanov nám bylo
sděleno, že nikoliv. Karlovarská oblast se pro
svoji aktivitu dostala až před disciplinární ko-
misi. její jednání sice ještě neproběhlo, ale byl
nám důrazně doporučen návrat ke starému
pořádku i pohrůžkou případného trestního ří-
zení

A tak přes řadu výhod, které by právní sub-
jektivita oblastí přinesla, jsme nyní nuceni ce-
lý proces zvrátit a opět se vrátit do nepružné-
ho systému oblastního ČSTV.

Proč vedení ČJF tak razantně změnilo své
stanovisko jsem nepochopil. Vzhledem k vý-
voji okolo Sazky a celé ČSTV si myslím, že by
nám s právní subjektivitou oblastí bylo lépe.
Dovedu si velmi dobře představit Stanovy, kte-
ré by celou problematiku sdružení právně sa-
mostatných oblastí vyřešily a jsem přesvěd-
čen, že by to bylo pro celou ČJF výhodné.
V tomto názoru jsme ale pravděpodobně za-
tím osamoceni a tak se musíme podřídit roz-
hodnutí VV ČJF.”

Právním expertem ČJF a tvůrcem nové podoby Stanov ČJF je JUDr. Petr Toman. Toho jsme tedy
požádali o vysvětlení: Proč nové Stanovy neobsahují možnost právní subjektivity oblastí a če-
mu by mohla právní subjektivita oblastí případně vadit, či překážet?

Zákon č. 83/1990
Sb., o sdružování ob-
čanů, umožňuje, aby
občanské sdružení
bylo členěno na orga-
nizační jednotky s od-
vozenou právní sub-
jektivitou. Je však ne-
zbytné, aby tomu byla
nově uzpůsobena ce-
lá struktura takového
občanského sdruže-
ní, tedy ČJF.
Stanovami coby zá-
kladním dokumentem
ČJF počínaje, přes
všechny platné řády

upravující vnitřní vztahy sdružení až po nové
vlastnické a ekonomické vztahy mezi centrá-
lou, orgány ČJF a oblastmi. V postavení práv-
ního poradce ČJF jsem informoval Radu ČJF
o této právní situaci, která se však musí týkat
buď všech oblastí, nebo žádné z nich. Je totiž
minimálně nepraktické, ne-li nemožné, aby ně-
která oblast subjektivitu měla a jiná oblast ni-
koliv, tedy aby některá oblast měla vlastní ma-
jetek, vybírala členské příspěvky, měla vlastní
účetnictví a platila vlastní daně apod. a jiná ob-
last nikoliv a nadále hospodařila s majetkem
ČJF. Například dosud se každý člen ČJF podí-
lí prostřednictvím členství na hospodaření s ce-
lým majetkem ČJF, v případě právní subjektivi-
ty by došlo k zásadní majetkové změně.
Majetek ČJF by se zmenšil, rozdrobil do oblas-
tí. Tyto i mnohé jiné otázky je třeba domyslet.

Přechod na organizační strukturu s právní
subjektivitou oblastí je tak závažný zásah do
základní struktury ČJF, že mu musí podle mé-
ho názoru předcházet nejprve rozhodnutí ně-

kterého z orgánů (nejlépe konference) o tom,
že mají být zahájeny práce na takové změně
u všech oblastí. Poté musí následovat komplex-
ní diskuse o výhodách a nevýhodách doporu-
čené změny pro ČJF i pro její členy, musí se
k tomu vyjádřit právníci a ekonomové a teprve
poté může ke změně dojít. Přání udělat tuto
změnu organizační struktury ČJF jsem u dvou
až tří oblastí samozřejmě zaregistroval, ale roz-
hodnutí ČJF, že má být tato změna právně při-
pravena, jsem od žádného orgánu ČJF neobdr-
žel. Z těchto důvodů nově připravené stanovy
neobsahují změny umožňující právní subjektivi-
tu oblastí.

Rád bych však zdůraznil, že ani dosavadní
stanovy ČJF neumožňují právní subjektivitu ně-
které z oblastí, a to i přesto, že ustanovení 2.6
dosud platných stanov zní, jakoby to možné by-
lo. Možné to není, a to ani na základě případ-
ného usnesení konference ČJF.

Doporučil jsem radě ČJF a doporučím to
i delegátům konference, aby přijali nové stano-
vy tak, jak jsou v této části připraveny (tedy bez
možnosti právní subjektivity oblastí), protože
přijetí či nepřijetí připravených stanov nebude
mít žádný vliv na subjektivitu oblastí. Ani s no-
vými stanovami, ani bez nových stanov nebude
možná. Doporučím jim, aby zahájili debatu
o tom, zda je skutečně vůlí většiny členů mít
právní subjektivitu oblastí či nikoliv. Pokud ano,
zahájíme odbornou přípravu nových stanov
a řádů ČJF. Taková změna stanov může být
schválena na další konferenci ČJF. Výhodou je,
že do té doby bude mít ČJF nové stanovy přija-
té v květnu, bude mít vyzkoušeno, jak fungují,
bude vědět, co se osvědčilo a co nikoliv. A bu-
de-li se připravovat změna související s právní
subjektivitou oblastí, bude zapracována do již
vyzkoušených, nyní přijatých nových stanov.

Kdo je navržen
Ve čtvrtek 12. května se ve spolkovém domě

v Humpolci koná volební Konference České jez-
decké federace. Na další volební období se zde
bude volit nový prezident ČJF a společně s ním
i další čtyři členové výkonného výboru.
Konference také zvolí členy dozorčí a discipli-
nární komise. Členy Rady ČJF zvolily oblastní
Konference a funkce jednotlivých sportovních
komisí (manažeři i členové) se nevolí, ale jme-
nuje je VV ČJF.

Delegátům Konference již byl předložen se-
znam jmen osobností, které byly navrženy ob-
lastními Konferencemi jako kandidáti pro jedno-
tlivé funkce. Kdo se tedy objevil na seznamu pří-
padných nových či staronových vrcholných
funkcionářů ČJF pro příští volební období?

prezident ČJF:
ing. Jaroslav Pecháček (šest nominací)
Václav Drbal (jedna nominace)
místopředseda pro ekonomiku:
ing. Vladimír Šretr (pět nominací)
Dana Denková (jedna nominace)
místopředseda pro sport:
ing. Milan Theimer (čtyři nominace)
Jiří Skřivan (dvě nominace)
ing. Jiří Mayer (jedna nominace)
Antonín Terber (jedna nominace)
Jaroslav Jindra (jedna nominace)
legislativa:
ing. Jan Metelka (šest nominací)
vzdělávání:
mgr. Jaroslav Sedláček (tři nominace)
mgr. Věra Jáchimová (jedna nominace)
ing. Jan Šíma  (jedna nominace)
JUDr. Kateřina Říhová (jedna nominace)
člen VV bez specifikace:
Jiří Skřivan (jedna nominace)
ing. Jan Metelka (jedna nominace)
dozorčí komise:
ing. Antonie Pellarová (dvě nominace)
Dana Denková (dvě nominace)
ing. Josef Balaštík (jedna nominace)
mgr. ing. Jana Krupičková (jedna nominace)
Alek Pejos (jedna nominace)
disciplinární komise:
JUDr. Petr Toman (čtyři nominace)
mgr. Michaela Madarová (jedna nominace)
Martin Ohnheiser (jedna nominace)

Tato jména jsou tedy předložena delegátům
k volbě. Pokud nebude seznam obohacen o dal-
ší jména při samotné Konferenci, tak mezi těmi-
to členy ČJF budou delegáti Konference vybírat
ty, kteří budou další čtyři roky ve vrcholných
funkcích ČJF.

Jezdectví je tvrdý sport. Na vlastní kůži to pocí-
til Martin Šoupal, který si v treninku po kolizi zlo-
mil ruku a vážně pohmoždil nohu. Začátek sezó-
ny tak bude mít výrazně opožděn.
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Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák

Kdo je na finále v Lipsku?

V letošním ročníku Světového poháru se Meredith Beerbaum na SHUTERFLY blýskla především
2. místem při Velké ceně ve Veroně

Od středy 27. dubna se soutěží v Lipsku, kde
poprvé v historii probíhají najednou hned čtyři fi-
nále Světového poháru. Do Lipska se tak nyní
upírají zraky příznivců voltiže, spřežení, skoků
i drezury.

Celkem proběhne na světoznámém veletrž-
ním výstavišti do neděle 1. května 50 soutěží.
V nich bude rozděleno 1 600 000,- Euro. O sou-
těžní prvenství se utkají reprezentanti z 31 zemí.

Jedenáct žen ve skokovém finále
Ke skokovému finále Rolex FEI World Cup na-

stopilo 43 jezdců (11 žen) z 21 zemí. Austrálii
reprezentuje Edwina Alexander. Z Brazílie přile-
těl Yuri Mansur Guerios a Eduardo Menezes. Za
Kanadu to je Eric Lamaze. Columbii zastupuje
John Perez, Španělsko Sergio Alvarez Moya
a za Estonsko se kvalifikovali Tiit Kivisild
a Gunnar Klettenberg.

Mezi nejlepšími ze západoevropské ligy ne-
chybí Francouzi Simon Delestre a Kevin Staut,
Irové Billy Twomey a Denis Lynch a Holanďané
Jeroen Dubbeldam, Gerco Schröder, Harrie
Smolders. Jediným Švýcarem je Pius Schwizer.
Švédsko reprezentují Malin Baryard-Johnsson
a Rolf-Göran Bengtsson a Portugalsko Luciana
Diniz.

Početná ekipa přicestovala z USA: Ashlee
Bond, Kirsten Coe, Margie Engle, Rich Fellers,
Brianne Goutal, Charlie Jayne, Beezie Madden,
Michelle Spadone, Richard Spooner a Mclain
Ward. Z Nového Zélandu dorazila Katie Mcvean,
z Venezuely Pablo Barrios a zúčastní se i Rus
Vladimir Beletsky. V Lipsku je také zástupce
Japonska  Daisuke Kawaguchi, z Mexika přiletěl
Jose Alberto Martinez Vazquez. Soutěží i dva
jezdci za středního východu - Abdullah Al
Sharbatly ze Saudské Arabie a Ahamd Saber
Hamcho ze Sýrie.

Získá SHUTTERFLY rekord?
V nejsilnější možné sestavě se představí  do-

mácí Němci: Christian Ahlmann, Ludger
Beerbaum, Marcus Ehning, Marco Kutscher,
Lars Nieberg,  Philipp Weishaupt a Meredith
Michaels-Beerbaum. Ta se nakonec rozhodla
zahájit soutěž s 18letým veteránem světových fi-
nále SHUTERFLY. Ten jí pomohl již ke třem titu-
lům v letech 2005 a 2009 v Las Vegas a v roce
2008 v Göteborgu. Pokud by se jí podařilo zvítě-
zit  i v Lipsku předběhl by se SHUTERFLY v po-
myslné knize rekordů legendárního hřebce BA-
LOUBET DU ROUET, který s Rodrigo Pessoou

zvítězil třikrát v letech 1998 až 2000. Parkury
v Lipsku staví Frank Rothenberger.

Jedenáct drezurních zemí
V drezurním finále nastoupili Jeroen Devroe

z Belgie, dánská princezna Nathalie Zu Sayn-
Wittgenstein, Finka Mikaela Lindh, Richard
Davidson z Velké Británie, Robert Acs
z Maďarska, Polka Katarzyna Milczarek, Švédi
Nina Hoffmann a Patrik Kittel, Ukrajinec Sergey
Puzko a Američané Jan Ebeling, Catherine
Haddad a Shawna Harding. Německo budou re-
prezentovat Helen Langehanenberg, Ulla
Salzgeber a Isabell Werth a jejich největšími
konkurenty budou Holanďané Adelinde
Cornelissen, Edward Gal a Hans Peter
Minderhoud.

Čtyřspřeží je show
řada diváků se ale těší na finále čtyřspřeží,

které osvěžuje program tradičních sedlových
disciplin. Vzrušující jízdy čtyřspřeží ve stísně-
ných halových podmínkách předvádějí v Lipsku
Australan Boyd Exell, Němec Christian Plücker,
maďarský József Dobrovitz, dva zástupci
Holandska Ijsbrand Chardon a Koos De Ronde,
Švýcar Werner Ulrich a Švéd Tomas Eriksson.

Čech pouze ve voltiži
České barvy ve finále zastupuje pouze voltiž

a jediné jméno - Lukáš Klouda. Ten se stal po
ukončení kariéry Petra Eima českou jedničkou.
Jeho konkurenty jsou Rakušané Stefanie
Kowald a Nikolaus Luschin, Francouzi Nicolas
Andreani a Yvan Nousse, Němci Viktor
Brüsewitz, Pia Engelberty, Antje Hill, Ines
Jückstock, Daniel Kaiser a Simone Wiegele,
Italka Anna Cavallaro a Švýcaři Simone Jäiser
a Patric Looser.

Češi ještě v CSI
Čeští diváci se ale vedle Lukáše Kloudy mo-

hou těšit i na vystoupení dalších českých repre-
zentantů. V rámci CSI soutěží v Lipsku ještě Filip
Doležal, Šárka Čapková a Adéla Půlpánová.

Padne divácký rekord?
Pořadatelé očekávají návštěvnický rekord,

který by mělo zajistit 100 000 diváků. Pro ně bu-
de vedle jezdeckých soutěží připraven i další vý-
stavní program veletrhu Partner Pferd na celko-
vé ploše 60 000m2. Ustájeno bude celkem 900
koní (750 v rámci výstavy).

Skvělý sport
v Paříži

O třetím dubnovém
víkendu se v srdci
Paříže jezdilo výborně
obsazené pětihvězdič-
kové CSI. Organizáto-
rem byla původně sed-
lářská firma Hermés,
založená už v roce
1837. Její dnešní pro-
dukcí jsou především
luxusní kabelky, které
dámské společnosti, ji-
stě není třeba nijak
zvlášť představovat.

Parkur byl postaven v nádherném secesním pavi-
lonu Grand Palais, vybudovaném stejně jako ne-
daleká Eiffelova věž k příležitosti Světové výstavy
v roce 1900 a který patří ke klenotům centra
Paříže. Velkorysé dotace přilákaly nejen absolutní
evropskou špičku, ale příležitosti k aklimatizaci
před blížícím se finále Světového poháru využili
i nejlepší zámořští jezdci. Konkůr byl po celou do-
bu beznadějně vyprodaný a diváci se dobře bavi-
li. Parkury stavěl německý designer Frank
Rothenberger, který je stavitelem i v Lipsku.

V sobotní dvoukolové "160" startovalo devět
párů, vždycky jezdec a jezdkyně pokud možno
z jedné země, ale nebylo to pravidlem. V prvním
kole postavil Frank Rothenberger dobře skákatel-
ný kurz, jehož zvláštností byl čtyřskok na diago-
nále. Oxer, na jeden cvalový skok stacionáta a po
dvou cvalových skocích zrcadlově stacionáta
a oxer. Nicméně ani s tím neměla většina rutinérů
výraznější problém. Všechny páry postoupily do
zkráceného druhého kola, ale jen tři s nulou. Tu si
i po druhém kole uchovalo pouze vítězné finsko -
kanadské duo Nina Fagerstrom - TALENT
(Mermus) a Eric Lamaze - HICKSTEAD (Hamlet).
Druzí skončili Američané Beezie Madden - CO-
RAL REEF VIA VOLO (Clinton) a Richard
Spooner - CRISTALLO (Caretino) s celkovým jed-
ním bodem. Stejný počet bodů, jen o poznání po-
malejší čas, měli i třetí Němci Meredith Michaels-
Beerbaum - KISMET 50 (Kannan) a Marcus
Ehning - PLOT BLUE (Mr.Blue).

Radovali se dva
V nedělní Velké ceně se představilo třicetšest

dvojic a devět z nich se po bezchybném výkonu
kvalifikovalo do rozeskakování. První se tam
předvedl Holanďan Jeroen Dubbeldam s 12 le-
tým BMC VAN GRUNSVEN SIMON (Mr. Blue).
Po skvělém začátku, ale udělal příliš riskantní
obrat a shodil tři následné skoky. Velmi rychle
a dobře točil Christian Ahlmann s hřebcem TA-
LOUBET Z (Galoubet A). Výsledkem byla nula
a čas 0/40,71 sec. Chybu neudělal ani Španěl
Sergio Alvarez Moya s belgickým hřebcem AC-
TION-BREAKER (Heartbreaker). Jeho jízda
však byla velmi opatrná a tomu také odpovídal
čas 0/47,57.

Velmi dobře šla i domácí naděje, světová jed-
nička Kevin Staut s bělkou SILVANA DE HUS
(Corland), ovšem tomu v cíli na vedoucího
Němce takřka tři vteřiny přebývaly - 0/43,37.
Výborná byla i Malin Baryard-Johnsson s hně-
dákem H&M TORNESCH 1042 (Lux Z), jenže
i ona se k vedoucímu času pouze přiblížila
0/42,25. Pak to ale bouchlo. Další startující, ne-
příliš známý Belgičan Rik Hemeryck s 11 letým
val. QUARCO DE KERAMBARS (Darco) rozto-
čil velký kolotoč a rozjel se tak, že se zdálo, že
z takového tempa se závěrečný oxer nedá sko-
čit. Ale podařilo se to a stopky se neuvěřitelně
zastavily navlas ve stejném čase jako vedoucí-
mu Ahlmannovi. Zbývali však ještě dva jezdci.
Angličan Ben  Maher s nadějným 9 letým čer-
ným hřebcem TRIPPLE X III (Namelus R) ale
udělal chybu a ten poslední, Američan Richard
Spooner s 13letým holštýnem CRISTALLO do-
konce dvě. Velká cena tak měla dva vítěze.
Christian Ahlmann i Rik Hemeryck si tak odvez-
li po 50 tisících EUR. Malin Baryard dostala 30
a Kevin Staut 20 tisíc za třetí a čtvrté místo.
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Mark Todd vyučoval
Ve dnech 21. až 25. dubna se Badmintonu konala první zásadní soutěž

pro kvalifikaci na OH 2012 v Londýně. Byli zde skutečně všichni a startovní
listina se velkými jmény jen hemžila. Většina hlavních favoritů startovala na
dvou koních a na startu se sešlo neuvěřitelných 130 dvojic.

Nejvíce se vše vydařilo nestárnoucímu Marku Toddovi. Tento 55letý ma-
tador zvítězil s LAND VISION a úspěšně tak zahájil své tažení na další olym-
pijské hry. Sportovní dlouhověkost Marka Todda dokládá i skutečnost, že po-
prvé vyhrál v Badmintonu již před 31 lety v době, kdy řada jeho letošních
konkurentů ještě nebyla na světě.

To se však netýká téměř stejně neuvěřitelně dlouho si výkonnost udržují-
cí Mary King (49). Ta byla z Badmintonu první v letech 1992 a 2000. Na ni,
v sedle IMPERIAL CAVALIER, však letos zbylo “pouze” 3. místo, když se
s rozdílem necelých dvou bodů na Marka Todda (45,2) umístila jako druhá
Piggy French s JAKATA (obě GB).

Především sobotní cross byl nesmírně náročný. Pouze sedmi jezdcům se
podařilo stihnout časový limit. Vedoucí jezdkyně po drezuře Angličanka Ruth
Edghe (TWO RHYME) pro vyčerpanost koně vzdala, stejně jako Andreas
Osholt (GER). Ze známých jezdců byli po pádu diskvalifikováni Karen
O#Connor (USA), Oliver Townend (GBR), nebo třeba Ingrid Klimke (GER).
Ta musela být navíc se zafixovanou nohou ihned převezena do nemocnice.
Neúspěšný byl očekávaný návrat mezi nejlepší i pro Pippu Funell. Ta s loň-
ským vítězem CCI3* Bramham REDESIGNED vůbec nenastoupila a se svo-
ji jedničkou MIRAGE D#ELLE (5. místo v Kentucky) odstoupila po drezurní
zkoušce.

Další kůň pro Jaroslava Hatlu?
Zajímavostí pro české příznivce všestrannosti je, že soutěž osobně sle-

dovali i zástupci stáje Horse Academy Radimovice, včetně jezdce Jaroslava
Hatly. V zákulisí se proslýchá, že není vyloučen i další nákup špičkového ko-
ně pro OH, který měl být právě v Badmintonu na startu.

Soutěž Badminton Horse Trials byla první ze série HSBC FEI Classics,
která se letos jede o celkovou dotaci 333 000,- USD (pro vítěze 150 000,-
USD). Kompletní výsledky na www.badminton-horse.co.uk

Kalendář HSBC FEI Classics 2011
1. Badminton Horse Trials (GBR) 22. - 25. duben
2. Kentucky Three-Day Event (USA) 28. duben - 1. květen
3. Luhmühlen CCI 4*  (GER) 16. - 19. června
4. Burghley Horse Trials (GBR) 1. - 4. září
5. Les Etoiles de Pau CCI 4* (FRA) 12. - 16. října

V Badmintonu zvítězil dvojnásobný olympijský vítěz Mark Todd na bělouši
LAND VISION 

Nathálie Crnková na CONGO KING Gain zahájila sezónu vítězstvím hlavní
soutěže (-ST**-) ve Zduchovicích a hned v pátek byla první při pátečním vy-
vrcholení zahajovacího dne skokového poháru v Martinicích (-S**-).

Zduchovice před CSI*
V areálu Zduchovice bylo rušno i týden před prvním českým CSI roku

2011 o víkendu 16. - 17. dubna. Na programu byly soutěže -Z-ST- a parkury
stavěl Zdeněk Krpela. O závody byl opět velký zájem a bohužel se pořada-
telům opět nepodařilo ukončit první soutěžní den za ideálních světelných
podmínek. V neděli se však již poučili a čtyři soutěže i přes plná startovní po-
le stihli jezdci dojet včas.

V sobotu bylo vrcholem -S**- a do večerního rozeskakování se dostaly čty-
ři dvojice. Zvítězil Daniel Voksa na CALUCA Z (PCT s.r.o. Bakov) před
Václavem Horkým na CÁRLET (JK Tandem). V neděli se skákalo již i -ST**-
a na startu bylo 29 koní. Po rozeskakování šesti dvojic zvítězila Natálie
Crnková na CONGO KING Gain a druhého Aleše Opatrného na TIMPEX
CENT za sebou nechala o více než čtyři sekundy.

Tento víkend se do Zduchovic sjeli jezdci i z evropských států. Závodí se
již od čtvrtka 28. dubna a velkou ekipu pro CSI*-J-YR-CH-P přihlásilo Polsko
a Rakousko. Na přihláškách však byli i jezdci z Holandska, Německa
a Slovenska. Soutěží i desítky domácích dvojic a tak program je opět nabitý.
Veškeré podrobnosti naleznete na www.kone-zduchovice.cz

Foto Peter Nixon

Foto K. Návojová



Skokový pohár na ČT
Všechna kola Skokového poháru

budou odvysílána v půlhodinových
sestřizích na  ČT4. Pro finále je pak
počítáno s dvojnásobnou stopáží.
V premiéře budou vždy ve čtvrtek
s následně dvěma reprízami.

Martinice jenom jednou
Hned v úvodu však musela být

udělána výjimka. V týdnu po
Martinicích začalo mistrovství světa
v krasobruslení. Proto se první kolo
musí spokojit pouze s premiérou
v pátek 28. dubna v 10.20. Druhé
kolo v Brně (7. - 8. 5.) se zase kryje
s mistrovstvím světa v ledním hoke-
ji. Premiéra  záznamu ale proběhne
podle plánu ve čtvrtek, tj. 12. května,
ovšem ve 14.25 hodin. Repríza pak
bude zařazena 14. května od 3.50

hod. Všechna kola bude možné sledovat i na
www.ceskatelevize.cz

Družstvo do Linze
Česká skoková reprezentace vstoupí do bojů

o Pohár národů ve dnech 12.-15. května, kdy by se
měla zúčastnit s kompletním týmem při CSIO4*
v Linzi. V našem družstvu budou: Aleš Opatrný,
Nathálie Crnková, Jiří Luža a Josef Kincl, který
v letošní sezóně pobývá dlouhodobě v německém
Paderbornu.

Kolbiště v Linzi si o tomto víkendu (29.4.-1.5.)
zkouší Nathálie Crnková, která startuje v Rakousku
na CSI**.

především v závěru startovního pole se mnoha
jezdcům podařilo dokončit bezchybně. Ve 

Do finále se tak podívalo 12 jezdců bez trest-
ných bodů a tři s jednou chybou. V celkovém vede-
ní byl dlouho ve finále bezchybný Aleš Opatrný
s TITAN RS (JS Hořovice), ale se 4 body s prvního
kola. Nakonec to ale stačilo pouze na 4. místo, pro-
tože trojici jezdců se podařila dvojnásobná nula.

Jako první dojel obě kola bez trestných bodů Jiří
Skřivan s KALLISTO (Stáj Manon). Vzápětí ho

předjel Jiří Hruška na ARISTO Z (JK
Opava-Kateřinky), ale nakonec se
z vítězství radoval nejrychlejší ze
všech Jiří Luža s LAND REBEL-
S (Stáj Schneider).

Shodou okolností se tak na prv-
ních třech místech umístili jezdci se
jménem Jiří, kteří v ten den slavili
svátek. Spokojena ale jistě byla
i Kamila Kupcová na DUEL 3
(Vondrov). Ta po jedné chybě ve fi-
nále skončila na 5. místě.

Další pohárové kolo je nyní na
programu v Brně a zde se bude sou-
těžit 7.-8. května. K. Návojová
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Velká cena Martinic pro Jiřího Lužu

HYGIENICKÉ STELIVO 
PRO KONĚ

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220 

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů, oken,
vrat, žlabů, přístřešků, parkurových

překážek, kotců pro psy, nově 
i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových boxů.

Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

V Martinicích ve dnech 22. - 24. dubna zahájil
10. ročník seriálu Skokového poháru, který letos
nese název Skokový pohár České pojišťovny.

Dvě kola letos pořádají noví pořadatelé a členem
Asociace ČSP se stali provozovatelé areálů
v Martinicích a na Ptýrově. Obě kolbiště jsou však
jezdcům dostatečně známa.

Zájem jezdců se předpokládal, ale očekávání
bylo i tak mnohonásobně překročeno. Rozpis navíc
nabídl obrovské spektrum soutěží, včetně soutěže

Vítězem prvního kola Skokového poháru v Martinicích se stal
Jiří Luža na LAND REBEL-S (JS Schneider)

Amateur Tour. Celkově se tak přihlásilo cca 200
jezdců s 350 koňm. Za první dva dny tak museli po-
řadatelé zvládnout 650 startů.

Čtyřnásobný Ludvík Jandourek
Nejúspěšnější dvojicí závodů se stal Ludvík

Jandourek s koněm CASTELON Karsit (Stáj
Karsit). Své čtyři starty v úrovni -ZL-S- vždy pro-
měnil ve vítězství.

Amateur Tour premiérově
Novinkou letošního ročníku je tzv. Amatérská

tour pro jezdce, kteří za poslední dva roky starto-
vali max. v soutěžích -L-. V pátek se sbíraly body
v rámci -Z- a -ZL-, v sobotu pro 15 nejlepších če-
kalo malé finále. To se jelo na trase parkuru Velké
ceny, ale úrovně -ZL-. Prvním vítězem se stala
Gabriela Hájovská na CASSAL Oil Team (JK Stáj
Supreme)

Nejvíce D&J bodů pro Zwingera
I letos je pro jezdce do 25 let vypsána soutěž

Dance and Jump Czech Junior Cup. Jezdci bodo-
vali v soutěžích -L-ST-. Nejvíce bodů získal Jan
Zwinger (JK Mustang). Tomu se dařilo především
na klisně LORDANA 1, se kterou zvítězil v sobot-
ním -S**-.

Velká cena ve znamení oslavenců
Na start Velké ceny (-ST**-) se postavilo 62 dvo-

jic. Finále bylo určeno pro 15 nejúspěšnějších jezd-
ců, popřípadě pro všechny bezchybné. Nejvíce
chybovali jezdci na trojskoku u tribun a na distanci
v začátku parkuru, kde byl kolmý skok a na šest
cvalových skoků oxer. Finále pak bylo především
pro silové koně s mnoha obraty a nechyběl ani
vodní příkop. Na něm chyboval i bělouš
CASSINI#S SON-T s Rudolfem Fialou (Stáj Leon
Blatná), který se do ČSP vrátil po roční pauze.

Základní parkur dělal mnoha jezdcům potíže
a dlouho to vypadalo, že finále bude i pro dvojice
se dvěma chybami. Nakonec bylo 12 bezchybných
výkonů  i jezdci se dvěma chybami na kontě, avšak

Inzerce

Foto K. Návojová

Nebojte se ZM
Česká jezdecká federace může systematic-

ky ovlivňovat kulturu a způsob výcviku koní
a jezdců jen velmi málo. Hlavním nástrojem,
který má k dispozici je systémová skladba
soutěží. Zkušenost ukázala, že skutečně do-
brým krokem bylo před lety zavedení soutěže
-ZM-. Zvláště na jaře je taková minisoutěž se
společným opracováním na kolbišti, pro vstup
nováčků do sportovního víru velmi vítanou vý-
ukovou pomocí.

Přes tyto nepopiratelné klady, které potvrdí
každý kdo kdy s mladými koňmi pracoval, řada
pořadatelů tuto soutěž ignoruje. Dobrá je situ-
ace především na severní Moravě, kde jsou -
ZM- skoro všude. V okolí Prahy je to horší.

Ale ještě jedním neduhem při vypisování
malých soutěží pořadatelé trpí. Často je -ZM-
určeno pouze 4 a 5letým. Zapomíná se na dě-
ti a nebo na koně soutěžící 1. rokem. Že jde
soutěž otevřít i dalším dvojicím, dokázal při
prvních závodech v severočeských Židovicích
Ondřej Pospíšil. Zde bylo -ZM- určeno dětem,
4 a 5letým koním a všem dvojicím, které do-
sud nestartovali v -ZL-. Možnost získat vstup-
ní zkušenost na sportovním kolbišti tak využi-
lo přes 60 dvojic začínajících koní i jezdců.

Pokud se budou pořadatelé soutěžím -ZM-
vyhýbat nedivme se, že se řada jezdců bude
i nadále uchylovat k veřejným treninkům.

C. Neumann

Radka Dvořáková vyhrála první kvalifikaci 46.
ročníku Zlaté podkovy, která byla hlavní sou-
těží v Pardubicích ve dnech 16. - 17. dubna.
Soutěž úrovně CNC* se jela jako Memoriál
MVDr. Vladimíra Matouška a Radka
Dvořáková na DAMON 2 byla nejlepší v kon-
kurenci 19 dvojic. Jediná chyba v parkuru dě-
lila od prvenství ex equo Lubomíra Vrtka na
DAVOS 1 (JK SOUZ Horní Heřmanice). Oba
jezdci totiž shodně dokončili drezurní zkoušku
s 48,59 body a v terénu byli bezchybní.
Celkové prvenství  si zajistila Radka
Dvořáková čistým parkurem, zatímco Lubomír
Vrtek inkasoval 4 body. Kompletní výsledky
všech pardubických soutěží naleznete na:
www.parubice-racecourse.cz



XIX. ročník | číslo 8
29. 4. – 12. 5. 2011 7Reportáže

Ranch El Paso Svojetice u Říčan, 
25 km z centra Prahy nabízí vhodné trénin-
kové podmínky pro koně westernových i ang-
lických disciplín. Hala 30x60 m, jízdárna
25x50 m, kruhovka, výběhy, v sousedství
Voděradské bučiny. Vnitřní i venkovní boxy
od 6500 Kč.

Kontakt: 604 241 469,
www.ranchelpaso.cz

Jak jsme v zimě nezaháleli
TJ  Equus  Kinsky zve jezdce i diváky na drezurní  závody  pro  širokou

veřejnost  aneb „Jak  jsme  v zimě  nezaháleli“, které se konají 28. - 29.
května. Drezurní závody jsou současně prvním kvalifikačním kolem KMK
2011 a zároveň i kvalifikací pro MS ve Verden
Rozpis závodů naleznete na www.equus-kinsky.cz

Aneta Dohnalová na VASIL (JK Benfour) zvítězila v nejtěžší skokové sou-
těže jarního pony festivalu na Mělníku v -STPB-

Mělnický pony festival
Seriál čtyř mělnických pony festivalů byl zahájen ve středu 20. dubna

a měl probíhat až do pátku 22. dubna. Do pátečních soutěží se ale přihlá-
sil malý počet účastníků a tak byl páteční program zrušen.

Ve středu se zahajovalo drezurní dvoukolovou soutěží (P4 a P5).
Nejvíce se dařilo domácí Denise Vegrichotové na GILETTE a tato dvojice
zopakovala vítězství i ve čtvrtek.

Program skokových soutěží zahrnoval hobby ZPA až STPB. Všechny
soutěže (mimo STPB) se jely jako dvoukolové. Nejobsazenější byla -LP-
s 18 dvojicemi. Zvítězila domácí Lenka Heřmanová na  klisně VÍLA 4.
Pouze dva jezdci zde přešli obě kola bez trestných bodů. V handicapu -
SP- byla z dvojice bezchybných jezdkyň rychlejší Anna Kukrechtová na
JACK 4 (JK Equuleus Praha) před Anetou Dohnalovou s VASIL (JK
Benfour). Ta si však vítězství vynahradila v závěrečné soutěži STPB, kde
dokončila jako jediná bezchybná.

Stejně jako v minulých letech byly závody prvním kolem seriálových
soutěží O pohár města Mělník (skoky), Memoriál MVDr. Karla Trojana (dre-
zura) a Objev pony festivalu (skoky + drezura). K. Návojová

Foto K. Návojová

Jarní závody v Ostravě, které se konaly 16. a 17. dubna se nejlépe vy-
dařily Rostislavu Hlauškovi, který mezi 25 dvojicemi a rozeskakování tří
bezchybných, zvítězil v hlavní soutěži (-ST*-) na KELLY 6. V sobotu byl
v nejvyšší soutěži (-S**-) úspěšný Jan Zwinger na LORDANA 1.

Foto J. Gebauer
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První vytrvalost
Závodní sezónu zahájili ve dnech 15. - 16. dubna i vytrvalostní jezdci.

Šest desítek závodníků sjelo v Kašovicích u Velkých Popovic, aby změřili
síly v soutěžích na 22, 44, 66 a 88 kilometrů.

Pořadatelsky hladký průběh a příjemné počasí vytvořilo koním i jezd-
cům ideální podmínky. Trasa, oproti loňsku zkrácená o dva krátké úseky,
nabízela stín i slunečné louky. Do cíle nejdelší soutěže, tedy stupně -S- na
88 kilometrů dorazil první z šesti startujících rychlostí 15,9 km/h Petr
Jadlovský na BINT AKKRA před Barborou Pflugovou s AHMED. Tato dvo-
jice si vysloužila i veterinární Cenu kondice.

Závod st. -L- (66 km) ovládl valach KALUP v sedle s juniorkou Zuzanou
Hacaperkovou (17,7 km/h). Tento závod byl i mistrovstvím Středočeské
oblasti a zlato získala Ing.Vladimíra Šebková na HABIB, která obsadila
celkové druhé místo. T. Kucharská

Foto M. Litovová

O víkendu 16. a 17 dubna by-
lo živo v Děpoltovicích. Sobota
patřila školení soutěžícím a po-
řadatelům Karlovarské oblasti
a jeho součástí byl i veřejný tré-
nink se stylovými soutěžemi
(kom. Jan Šíma).

V neděli se soutěžilo oficiálně
od úrovně -ZM- až do -S**-.
V nejtěžší soutěži zvítězil, po ro-
zeskakování čtyř dvojic, domácí
Martin Štorkán na ARAGON (na
fotu s NINA). Při závodech pro-
běhlo i první kolo seriálové sou-
těže pro děti a juniory Pegas
Topík. Nejvíce bodů získala
Martina Benešová s BACARDI
v kategorii juniorů a v dětské ka-
tegorii to byla Karolína Klímová
na CARCASONNE.

Blahopřejeme 
pražskému jezdci, rozhodčímu
a staviteli parkurů Michalovi
Moudrému, který 20. dubna
oslavil 60. narozeniny.

S hlubokým zármutkem ozna-
mujeme, že dne 12. dubna po
dlouhé těžké nemoci zemřel ve
věku nedožitých 59 let pan
Rudolf Nachtigal. Koňařskou
a vytrvaleckou veřejnost opustil
národní a mezinárodní rozhodčí
a dlouholetý chovatel koní.


