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CDI*** Brno
Drezurní Velká cena Brna má za sebou sice krátkou, ale o to dynamičtější tradici. Ve dnech 21.-23.
června se konal její čtvrtý ročník a areál JK Panská
Lícha tentokrát přivítal o hodně kvalitnější a rozsáhlejší
konkurenci. Zásluhu na tom měla především zahraniční aktivita pořadatelů v čele s Lenkou Charvátovou. Za
prvé CDI v Brně získaly letos o jednu hvězdu více a tak
se zde mohla konat kvalifikace na blížící se světový
šampionát. To bylo jistě pro některé seniorské jezdce
prvořadým lákadlem a za druhé byly zahraniční aktivity
korunovány zařazením brněnských závodů do seriálu
FEI Waldfried Euro Future Cup. Tento seriál šesti
závodů je určen mladým jezdcům a jen jediné kolo
bylo vyhrazeno pro pořadatele z centrální a východní
Evropy. Pro Panskou Líchu je dobrou vizitkou, že
volba padla právě na jejich CDI, a tak se do Brna
dostavili i velmi dobří mladí jezdci.
Vzhledem k tomu, že seriál FEI Waldfried Euro
Future Cup byl pro většinu z nás až do současnosti
neznámý, požádali jsme L. Charvátovou o bližší představení soutěže: „Seriál organizuje německý podnikatel jezdec a obchodník s koňmi pan H. Luwen, který je
majitelem stejnojmenné stáje Waldfried, která stojí
u Franfurtu nad Mohanem. Pan H. Luwen sponzoruje
každý ze šesti závodů a i nám v Brně věnoval do tří

soutěží mladých jezdců celkem 8 tisíc SCHF. Podle
výsledků v kvalifikačních kolech jsou nakonec jezdci
nominováni na finále, které se letos koná 12. prosince
v jeho sportovním areálu. Součástí tohoto finále jsou
také skokové soutěže, protože i ve skákání pořádá
pan H. Luwen podobnou soutěž. Pan H. Luwen byl
osobně i na našich závodech v Brně, a i když musel
v sobotu večer odcestovat, to co viděl se mu velmi líbilo. Výsledkem jeho návštěvy byl i příslib, že jedna
z volných startovních karet, se kterými jako pořadatel
disponuje, bude v letošním roce určena i pro mladého
jezdce z ČR.“

Kdo to bude?
Rozpis brněnských CDI tedy připravil jezdcům tři
úrovně soutěží. První byla Waldfried Cup pro mladé
jezdce s úlohami YD-98, YJ-98 a pro nejlepších 12
finále SG Kür. Další pak malá runda se soutěžemi SG
2000, IM I a s finálem IM I Kür opět pro nejlepších dvanáct jezdců a velká runda se soutěžemi IM II, GP
a finálem GP Kür.
K první soutěži mladých jezdců (YD-98) nastoupilo
11 dvojic. Za ČR to byli L. Půlpánová na AVALON,
V. Bělinová - PARADOX, M. Škardová - PEREBOR,
R. Carva - ÁRIE a F. Sigismondi - EXCALIBUR. Vysoce nad síly jezdců z Polska, Maďarska i našich byla
německá trojice, která se pohybovala v zisku bodů
v rozmezí 66 - 70%. Za touto trojicí byla další skupina
v rozmezí 61 - 64 %, do které se spolu se dvěma Polkami vešel i náš F. Sigismondi na EXCALIBUR. Závěr
pak tvořila zbylá naše čtveřice společně s maďarskou
jezdkyní se ziskem pod 60%. V podstatě velmi podobně pak dopadla i soutěž mladých jezdců č. 2 (YJ-98)
a nakonec i závěrečné SG Kür. V něm pak již mohla
startovat maximálně trojice z jedné země a tak pro
naše jezdkyně V. Bělinovou a L. Půlpánovou závody
skončily v sobotu večer.
Mezi zahraniční jezdce se tak pravidelně dokázal
vklínit jen F. Sigismondi na EXCALIBUR, který byl třikrát pátý. Na čele všech tří soutěží se jen s mírnými
obměnami střídala německá trojice B. Werndl ACHILL 80, N. Kröcke - LARSO a J. Andreas - FIONA
KILDEBO. Dá se tedy předpokládat, že naše barvy při
finále ve Frankfurtu bude zastupovat F. Sigismondi.
Ten nám navíc prozradil, že by rád startoval i na letošním ME v Římě (31.7. - 4.8.) a že momentálně jeho
účast závisí jen na finančních prostředcích. K výkonu
dalších našich jezdců se vyjádřil manažer drezurní
komise Z. Beneš: „I když se výsledky našich jezdců
mohou zdát slabší je třeba si uvědomit, že z nedostatku mezinárodních soutěží pro juniory, které jsou bohužel pořádány ve velmi vzdálených lokalitách, jsou naši
nejmladší jezdci (V. Bělinová 15 let, L. Půlpánová a
R. Carva 16 let) nuceni startovat společně s mladými
jezdci. Jejich úlohy jsou však již výrazně obtížnější.
V těchto věkových kategoriích narůstá výkonnost jezdců každým rokem a proto jsem rád, že naši junioři
dosahují takové výkonnosti, že jsou schopni k úlohám
mladých jezdců vůbec nastoupit.“

- foto neu -

CAI-A Altenfelden

To, že je výkonnost většiny našich seniorských drezúristů výrazně slabší než je západoevropský, ale

Česká spřežení soutěžila ve dnech 13.-16. června
při CAI-A 1/2/4 v Altenfeldenu. Pod vedením
M. Šimáčka startovali za ČR v Rakousku tři jednospřeží (L. Kůrka, J. Koníř a R. Nesvačil, T. Barták ml. se na
poslední chvíli pro zranění koně omluvil) a pět dvojspřeží (A. Soukup, J. Kohout, J. Nesvačil st., J. Nesvačil ml. a L. Jirgala).
Jak jsme uvedli v Jezdci č. 12, byly tyto závody pro
naše jezdce velmi důležité. Pro jednospřeží to byl první
krok na MS, které se koná ve francouzském Conty
(28. 8. - 1. 9.) a pro dvojspřeží pak prvou kvalifikací na
Alpskodunajský pohár.
Naši jezdci spřežení mají za sebou řadu let poctivé
práce a letošní Altenfelden by mohl být doufejme důkazem, že se začínají všechny sbírané zkušenosti zhodnocovat. Především pro naše dvojky totiž dopadl
zájezd velmi úspěšně.
Na čele reprezentace ve dvojspřeží stojí již několik
sezón L. Jirgala. Své postavení potvrdil i v Altenfeldenu, kde se 4. místem zařadil mezi nejlepší hned po
drezurní zkoušce. K závodu nastoupilo celkem 40
dvojspřeží a naši jezdci se ocitli v konkurenci soutěžících z Rakouska, Švýcarska, Německa, Francie, Polska a Velké Británie. Soutěž sice hned po drezúře
ovládl zcela suverénně G. Moser (AUT), ale rozdíly
mezi následujícími šesti jezdci již byly velmi těsné.
A. Soukup byl po drezúře na 17. místě a dále se jezdci
umístili na 19. (J. Kohout), 20. (J. Nesvačil) a 27. pozici
(J. Nesvačil ml.)
Sobotní maraton potvrdil, že terén je pro naše jezdce silnou disciplinou. Přes členitý terén, ale především
velké vedro, které udělalo z maratonu velmi vyčerpávající záležitost, si vedli naši jezdci velmi dobře.
S výjimkou J. Nesvačila ml., který nešťastně při výjez-
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v současnosti již i středoevropský standard, je známý
fakt. Bohužel přidáme-li k této skutečnosti i další faktory ovlivňující českou drezurní scénu roku 2002 dojdeme k velmi skličujícím zjištění.
Na prvním místě pronásledují českou drezuru letošního roku zranění. Ve čtvrtek 6. června se při pádu
z koně zranila K. Chelbergová a bohužel následky
tohoto pádu, které znamenaly v důsledku i operační
zákrok na zraněné ledvině a týdenní hospitalizaci,
vyřadí naší jezdkyni minimálně na tři měsíce.
Š. Charvátová si zase při treninku natrhla sval na
noze. Jak jsme psali v Jezdci č. 12, kvůli této příhodě
byl zrušen zájezd na CDI Lipica a i její start na domácí
půdě v Brně byl ohrožen. Nakonec to vyřešila Š. Charvátová kompromisem. Její zdravotní stav ji neumožnil
objevit se při CDI v Brně v sedle všech koní, kterými
stáj Panská Lícha disponuje, ale alespoň start s CELBANTEM si tato jezdkyně nenechala ujít. Poslední
nedělní start však absolvovala Šárka již se značnými
obtížemi. DREAM DANCER, ale především nový 15l.
oldenburský hřebec WATEAU, na kterého jsme všichni
zvědavi, museli zůstat ve stáji. CELBANT se však
představil ve velmi dobrém světle. I při svém věku (16
let) je ve velmi dobré kondici a rozhodně bude pro
Š. Charvátovou ještě v několika sezónách kvalitním
partnerem.
Poslední ze silné české trojice je Š. Koblížková. Ta
sice dosahuje zatím nejlepších výsledků a letos se
odhodlala již i srovnání v zahraničí. V její stáji JK Hlinovská však na brněnské závody zanevřeli. A tak
i když ambice této dvojice jsou v ČR pravděpodobně
nejvyšší a již v úterý 25. června odjela opět k treninkovému pobytu do SRN, kde se bude připravovat na
CDI*** v polském Ksiazu, v Brně se na ní diváci těšili
marně.
Další z našich výkonnostně silnějších drezurních
jezdců D. Komenda se stále pře s ČJF o pokutu ve
výši cca 1600,- Kč a v zájmu zásadovosti pohledu na
tento problém zatím, poněkud nepochopitelně, obětovává téměř celou letošní sezónu.
Sečteno a podtrženo do Brna vedle pěti mladých
jezdců a juniorů dorazila ČR reprezentovat trojice českých drezuristů. H. Jeřábková (HELIO a ORI), která
nastoupila v malé rundě a Š. Charvátová (CELBANT)
s V. Kadlecovou (HOROSKOP) ve velké rundě.
Konkurence byla v Brně velmi slušná. V malé rundě
se spolu utkali jezdci z Francie, Švýcarska, Rakouska,
Polska a Maďarska a tyto státy měly své zástupce i ve
velké rundě ovšem navíc doplněny reprezentanty
Německa.
Zajímavostí švýcarské ekipy bylo, že za účastí jezdců této země stála švýcarská jezdkyně Marcela Krinke
- Susmelj, která je českého původu. Pochopitelně tím
byla značně usnadněna komunikace se Švýcarskou
ekipou. Švýcaři byli velmi spokojení a určitě se do
Brna vypraví opět. Maďarská výprava měla konečně
v čele osobnost středoevropské drezury č. 1 Gyulu
Dallose, který startoval v malé rundě. Dcera Zsofia
byla ve společnosti GP. Francouzská jezdkyně měla
koně v obou odděleních a zástupce této země se na
našich obdélnících objevil bůh ví po kolika letech.
Podle očekávání svedli souboj o první místa povětšinou jezdci západoevropských zemí. V malé rundě jim
ještě alespoň částečně odolávala Polka J. Dysarz
(SOFIX) a G. Dallos (DONNERSTERN), ale ve společnosti IM II a GP se prvá místa a umístění rozdělovala
již jen mezi zástupce Německa, Švýcarska, Rakouska
a Francie. (viz Výsledky).

S. Grossauer - Habil - LORINO (AUT), vítězka IM-I Kür
Odborní zástupci oficielních míst v ČR se netají ambicemi na zvyšování obtížnostních úrovní na českých
drezurních obdélnících a slibují si tím i postupné zvýšení výkonnostní úrovně. Do těchto ambicí pořadatelství
CDI*** zapadá. Loňské mistrovství ČR potvrdilo, že
v současnosti máme v podstatě jen trojici jezdců resp.
jezdkyň, které jsou schopny tento výkonnostní nárůst
v krátkém čase unést. Ale ani ony to nejsou schopny
zvládnout bez nákupu zkušených koní ze zahraničí.
Š. Charvátová a Š. Koblížková se touto cestou vydaly.
I když se jejich prezentace v Brně, díky zdravotní indispozici jedné nezdařila podle představ a osobní indispozici druhé nekonala vůbec, práce v sedle těchto koní
jistě přinese své ovoce. Zájem o zkušené koně ze
zahraničí projevují i další jezdci a tak budeme čekat
jakými importy nás ještě čeští drezúristé překvapí.
K. Chelbergová se soustřeďuje na výcvik mladých
koní a zatím pomůže české reprezentaci v nižší úrovni,
ale letos již určitě ne.
Z ostatních jezdců zasluhuje uznání H. Jeřábková,
která je již mnoho sezón pravidelnou účastnicí CDI
v Brně a její výkon především v sedle HELIA snesl
srovnání alespoň se středoevropskou konkurencí.
Česká drezurní společnost se dvěma vrcholnými
mezinárodními závody tak vydala na cestu, která ji
určitě alespoň v několika následující letech odsune na
zadní pozice výsledkových listin. Stejně jako ve skákání, budou česká drezúrní Grand Prix vítaným soustem
pro průměrné západoevropské jezdce, kteří zde budou
zvyšovat tabulkovou hodnotu svých koní a sbírat kvalifikační body pro evropské či světové šampionáty.
O tom, že tato domácí konfrontace bude české drezúře užitečná, není sporu. Že to bude cesta trpká
a možná trnitější než si mnozí představovali, bylo však
již před brněnským CDI jasné.
C. Neumann

Bez české účasti
Zcela bez české účasti se musel obejít rozhodčí
sbor, ve kterém zasedli sudí z Polska, Rakouska,
Holandska a Maďarska. Naše jediná oprávněná čekatelka na titul mezinárodního rozhodčího E. Nesňalová,
která by měla právo takto obtížné soutěže rozhodovat,
byla v čele odvolací komise. Protože ani v Polsku či
Maďarsku nemají zástupy mezinárodních rozhodčích,
dá se předpokládat účast alespoň některých těchto
soudců při CDI v Ksiazu a i proto je absence Š. Koblížkové v Brně škoda.
Hodnocení závodů je třeba rozdělit do dvou rovin.
Po té organizační vládla v Brně spokojenost a účastníci, zahraniční hosté, rozhodčí i odborná veřejnost skládali pořadatelům komplimenty. Areál na Panské Líše
je velmi pěkný, poskytuje pro závody takové úrovně
kvalitní zázemí a pořadatelé patří v naší zemi mezi nejpohostinnější. Navíc neponechávají stranou ani mediální prezentaci a tak informace o jezdeckých závodech
pronikla i do ČT, která v průběhu nedělního GP Kür
pořídila 20 minutový záznam.
Po sportovní stránce je hodnocení komplikovanější.

du z překážky č. 2 porazil cílový praporek a rozhodčí
vyhodnotili tento přestupek jako neprojetí cílem a tudíž
bylo naše spřežení vyloučeno, absolvovali všichni
ostatní maraton téměř suverénně. Oproti jezdcům
dvojspřeží, kteří ještě v dopoledních hodinách absolvovali kompletní maraton, však musíme uvést, že při
stále se zvyšující teplotě rozhodčí pro dvojspřeží
vypustili z terénní zkoušky úsek C a D.
Nejlepší z našich byl tentokrát J. Nesvačil, který
skončil na 6. místě a tím se z 20. příčky vyhoupl na
8. pozici. L. Jirgala zaostal za J. Nesvačilem jen o setiny a 8. místem si upevnil 4. příčku. Oba další jezdci
A. Soukup a J. Kohout skončili s odstupem pouhých
cca 3 bodů na 13. a 14. místě a i u nich došlo k postupu vzhůru. Zvláště J. Kohout startující s novým spřežením starokladrubských běloušů zasluhuje za velmi
dobrou přípravu koní pochvalu.
Závěrečný výkon na parkuru byl z hlediska celého
pole také velmi dobrý, i když se u všech jezdců neobešel bez chyb. Chybovali však téměř všichni a tak si
i po třetím dni všichni naši opět polepšili. V konečném
účtování skončil L. Jirgala na třetím místě za Rakušanem G. Moserem a Švýcarem M. Kellerem, J. Nesvačil
byl celkově šestý, A. Soukup osmý (foto dole) a
J. Kohout třináctý. V prvé desítce tak měla ČR z pěti
spřežení tři. Stejně tak tři jezdce mezi prvními deseti
mělo Německo, které však soutěž obeslalo již šesti
jezdci a Rakousko, které mělo na startu 14 jezdců.

Jednospřeží bylo v Altenfeldenu celkově 32 a vedle
států soutěžících ve „dvojkách“ dorazil do Rakouska
ještě jeden soutěžící z Chorvatska. Zde již byla pozice
našich jezdců poněkud horší. Po drezúře byl
R. Nesvačil dvanáctý, L. Kurka osmnáctý a J. Koníř
dvacátýtřetí. Bohužel i v maratonu se naši jezdci umístili spíše ve druhé půli startovního pole a tak jsme
nakonec mezi jednospřežími obsadili celkové 14. místo
- R. Nesvačil, 17. místo - L. Kurka a 27. místo J. Koníř. I tak lze v případě R. Nesvačila a L. Kurky
hovořit o dobré prezentaci, protože oba soutěžící jsou
na samém začátku své sportovní kariéry. I pro J. Koníře byl start v Rakousku zahraniční premiérou a tento
náš jezdec, který jinak stojí na čele našich jednospřeží,
poněkud doplatil na organizační pauzu před drezurní
zkouškou a v maratonu se pak nevyhnul kolizi na
poslední překážce, která jej stála téměř celou minutu.
Celkově však musíme vystoupení našich jezdců
v Altenfeldenu hodnotit velmi dobře a věřme, že přijdou i další úspěchy, které dobré postavení českého
vozatajského sportu potvrdí.

Amazonka 2002

Lubomír Vrtek v sedle DIRANA (SOUz Heřmanice) se
stal vítězem další kvalifikace na finále Zlaté podkovy,
která se jela ve dnech 7.-9. června v Šumperku. V konkurenci deseti dvojic zvítězil před svým bratrem Stanislavem (na VALDE-MARI (JO Šumperk) a P. Krejsou
na QUINT (JK SzeŠ Lanškroun).
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Víkend 22.-23. června patřil v Kolíně jezdkyním. Stáj
Václav zde uspořádala 6. ročník závodů s názvem
Amazonka, v rámci kterých bylo vypsáno sedm skokových soutěží určených pouze dívkám a ženám. Nejvíce
sledovanými závody byly pochopitelně hlavní soutěže.
V té určené dívkám do 15 let (-Z-) bojovalo o titul Amazonečka 2002 19 děvčat a vítězství si odnesla J. Perníčková na LICAS z JK Heroutice před B. Šidlovou na
koních ALIANCE a LONDON z Aliance Jičín.
O titul Amazonka 2002 se soutěží na úrovni -S-.
Letos k ní nastoupilo 27 startujících. I tentokrát nepostrádaly závody napínavé vyvrcholení, když se do
rozeskakování probojovala trojice jezdkyň. Vítězství si
nakonec odnesla Š. Pospíšilová na OLYMPIAS (JS
Dražice), před R. Dvořákovou na DUKAR (JK Cavalier
Rynárec) a K. Veselovskou - VINA (JK Mělník).

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Velká cena Litomyšle
Jiří Skřivan sice letos zatím nefiguruje na předních
pozicích skokových výsledkových listin v nejtěžších soutěžích tak jak jsme tomu byli zvyklí v minulosti. Rozhodně se
však z naší jezdecké společnosti neztratil. Protože si jeho
v současnosti nejvýkonnější kůň LABE JAMES vybírá
zdravotní dovolenou, J. Skřivan se zaměřil v prvé řadě na
mladé koně a tudíž i nižší soutěže a na soutěže KMK.
Pochopitelně jeho momentální absence v české reprezentaci však nijak neovlivnila jeho pořadatelské ambice. Jako
zástupce jezdců ve skokové komisi stál u zrodu letos
poprvé uskutečněného seriálu soutěží „Český skokový
pohár“. Ve dnech 14.-16. června pak byla Velká cena
Litomyšle čtvrtým kolem tohoto seriálu.
Velká cena Litomyšle patří tradičně mezi závody, které
pamatují nejen na jezdce, ale nezapomínají ani na diváky.
V průběhu let již vystřídali pořadatelé v Litomyšli řadu lákadel. Na kolbišti Za primátorskou hrází startoval horkovzdušný balon, skákalo se přes neuvěřitelné překážky na
motorce, diváky bavili jezdci v sedlech koní, kol či za
volantem aut v kombinovaných soutěžích. Loňskou novinkou, letos zopakovanou, byla kombinovaná soutěž štafety
dospělého jezdce a velkého koně a dětského jezdce na
pony. Soutěž o to divácky vděčnější, že se mezi sedmi
dvojicemi objevili hned čtyři rodinné. A tak Jiřímu Skřivanovi dělala partnera dcera Mirka, L. Váňovi dcera Pavla,
J. Šrámkové syn Ondřej a konečně M. Šoupalovi dcera
Martina. Tato dvojice obhajovala a také obhájila loňské
prvenství. V soutěži nechyběl ani v Litomyšli superúspěšný
A. Opatrný, který však společně se synem P. Doležala Filipem v této soutěži, jako v jedné z mála, vítězství nezískal.

Aleš bere vše
Jinak však Aleš Opatrný zvítězil v Litomyšli téměř ve
všem. Nejprve to byla první zahajovací soutěž (-L-), kterou
získal v sedle CLASSIC LADY. Druhou zahajovací soutěží
bylo dvoufázové skákání 130/140 cm a ta putovala do
stáje Opatrný Hořovice zásluhou ABC HAMBURG. První
sobotní soutěž sice získal T. Bajnar na LADY (Baník
Ostrava), ale sobotní -ST- již patřilo opět A. Opatrnému
na CRAZY LOVE a ABC HAMBURG.
K tomuto prvnímu vrcholu litomyšlských závodů
nastoupilo 35 dvojic. Parkur Z. Kusého a V. Hrušky se
podařilo deseti dvojicím překonat bez chyb. V následném
rozeskakování vše ovládl A. Opatrný, kterému se povedl
kuriózní kousek. S oběma svými koňmi překonal kurs
rozeskakování nejen výrazně rychleji než konkurence, ale
i na setinu stejně. I přes rozeskakování tak diváci viděli
jeho vítězství ex equo. Ještě dva jezdci zvládli rozeskakování bez chyb. Na třetí příčce skončil Z. Žíla na GOMERA
(Mustang Havířov) před čtvrtou J. Opatrnou - LIPAN
(Hořovice).
Sobotní podvečer pak patřil i skoku mohutnosti, ve kterém výkonem 175 cm zvítězil R. Doležal na PASAT.
V neděli pokračovaly závody soutěží -S- s finálem pro
deset nejlepších. Mezi ně se dostala opět hořovická čtveřice koní s jezdci A. Opatrným, R. Drahotou a J. Opatrnou
a vítězství si za výsledek dvakrát nula a nejrychlejší čas
ve finále opět odnesl A. Opatrný na ABC LANCELOT.
Ještě dalším dvěma jezdcům se podařilo absolvovat i
druhé kolo bez chyb. Druhému Z. Tothovi na MICHELLE
DE LA BRYERE (JK Nesyt) a opět i J. Opatrné na
BOXER (Hořovice).
Závody pak ještě odlehčili dětští jezdci na pony, kdy se jedno
vítězství stěhovalo i do stájí
P. Doležala zásluhou Filipa Doležala (SJANEL VAN DE HAVERKAMP).

Amigo, P. Doležalem (ROCK’A’ROLL), R. Drahotou
(ANDOLPH WEPOL) a píseckým M. Kučerou (FETYŠ).
Nedělní program měl ještě jedno vyvrcholení. V přestávce mezi dvěma koly Velké ceny předvedli dětští jezdci
pod vedením Z. Jílka pohádku o princi Bajajovi. A tak na
kolbišti Za primátorskou hrází byl dvěma pony tažený
kočár, byla zde sedmihlavá saň, panoši na ponících, dvorní dámy a další a pochopitelně i princ Bajaja. Následně se
losovalo i v divácké loterii o ceny firmy Litex a tak vládla
v Litomyšli skutečně dobrá pohoda.

Hruška stále v čele
Velká cena Litomyšle byla současně i dalším kolem
Českého skokového poháru. I přes to, že tentokrát nebodoval na čele i nadále zůstává J. Hruška (44 bodů). Na
druhé místo se však dostal A. Opatrný (33), který přeskočil J. Jindru (31), který zatím jako jediný jezdec bodoval ve
všech čtyřech kolech. Společně s J. Jindrou je na třetím
místě T. Bajnar. Na dalších místech jsou zatím umístěni
jezdci: J. Pecháček (27), J. Kubrický (26), Z. Žíla (24),
K. Lamich (19), R. Doležal (17) a prvou desítku společně
uzavírají Z. Zelinková a P. Humplík (15). V pohárových
soutěžích dosud bodovalo 33 jezdců. Další kola Českého
skokového poháru proběhnou o víkendu 28.-30. června
na kolbištích ve Všemilech a Opavě.

Velká cena Klatov
Jako vzpomínka na Tomislava Vodičku proběhl
o víkendu 22.-23. června 43. ročník Ceny Klatov.
Dvoukolová soutěž se skládá ze samostatného -Sa -ST- a Cena Klatov jako Memoriál T. Vodičky byla
na programu v neděli 23. června. Již v sobotu byla
však prvním vrcholem soutěž -S-, kterou po rozeskakování získal M. Matějka na KAŠMIR ze ZOO
Chomutov.
Nedělní -S- (bez rozeskakování) znamenalo vítězství pro R.Drahotu na CARDINAL (Opatrný Hořovice)
a v samostatně hodnoceném -ST- (bez rozeskakování)
byl nejlepší T. Navrátil na GRAN’S (stáj Vondráček
Albertovec). Ve dvoukolové Ceně Klatov bylo sedm
dvojic bez trestných bodů a z nich se čtveřici podařilo
nechybovat ani v rozeskakování. Vítězství si nakonec
odnesl J. Papoušek - GEMINI T (Srnín) před M. Matějkou - KAŠMIR, J. Opatrnou - LIPAN (Hořovice) a
M. Roubalovou na CAPTAIN (Roubal Plzeň). Zatímco
řada ostatních lokalit v České republice byla notně
zalévána přívalovými dešti, klatovské kolbiště ztížilo
koním soutěže svým vyprahlým a tvrdým povrchem
a účastníky navíc trápilo i velké vedro.

LIPKA mistrem Evropy
Od středy 19. do neděle 23. června probíhalo v Ústí
n.L. Mistrovství Evropy v moderním pětiboji. Pro české
příznivce tohoto sportu je příjemné, že zvítězil český
závodník. Pro fanoušky jezdeckého sportu je zase zajímavé, že nový mistr Evropy L. Capaliny startoval v jezdecké soutěži v sedle LIPKY UNIREM ze ZOO v Chomutově, kterou pořadateli šampionátu zapůjčil M. Matějka.

Ve Weidenu
třikrát první
Poněkud nostalgický nádech mohl mít pro Jiřího
Pecháčka zájezd na skokové závody do Weidenu,
který býval v socialistických dobách jediným pravidelným výjezdem do kapitalistické ciziny. Jiří Pecháček
byl pravidelným členem československého týmu
a poněkud paradoxně od dob, kdy již není potřeba
výjezdních doložek, na závodech ve Weidenu nestartoval. Společně se Z. Zelinkovou se tedy vrátil na tyto
závody konané 21. - 23. června po více jak dvanácti
letech. Návrat to však byl více než triumfální.
Naše dvojice dorazila do Weidenu až v pátek večer.
J. Pecháček přivezl koně PAPAYA a VENEUR a
Z. Zelinková dvojici SURRENDER a CORADO.
Při prvních sobotních startech se radovali oba naši
jezdci. Skok do 130 cm na čas vyhrála Z. Zelinková na
SURRENDER. CORADO měl 8 tr. bodů a oba
Pecháčkovy koně po jedné chybě. J. Pecháček vše
dohonil ve druhé soutěži (do 140 cm), kdy po rozeskakování zvítězil v sedle VENEURA. Z. Zelinková obsadila s CORADO po výkonu 0 + 4 tr. body šesté místo.
SUPRREME absolvovala s 8 body, PAPAYA se třemi.
Naši jezdci pokračovali suverénně i v neděli. Nejprve byl ve skoku do 140 cm na čas J. Pecháček
s PAPAYA třetí. Všichni ostatní koně nastoupili do
Velké ceny. Zde se do rozeskakování probojovala šestice jezdců a J. Pecháček mezi nimi nechyběl. V rozeskakování pak s VENEUREM nedal nikomu šanci
a ČR si odvezla i prvenství v hlavní soutěži. Z. Zelinková na SURRENDER byla nejrychlejší mezi jezdci s jednou chybou a skončila sedmá, CORADO absolvoval
se 12. tr. body. Blahopřejeme!

Kodaň se blíží
Letošní skokový šampionát mladých jezdců se koná
ve dnech 9.-11. srpna v Kodani. Česká republika zde
bude mít svého zástupce a bude jím Aleš Opatrný.
I když se po úspěších posledních startů předpokládal
i start Z. Zelinkové, ve stájích Tarpan Odolena Voda
došli nakonec k závěru, že by start v takto náročné
soutěži byl pro CANTUSE T přeci jen ještě předčasný.
V případě kvalitní výkonnosti tak dostane Z. Zelinková
a CANTUS T spíše příležitost k reprezentaci ČR
v rámci Poháru národů při CSIO v Bratislavě či Poděbradech.

Kladruby bez proudu
Pro malý počet přihlášek zrušili pořadatelé v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem plánované drezurní závody. Ty by se však stejně nemohly konat, protože jak mnozí víte z denních zpráv, okolí Přelouče
bylo nejvíce zasaženo řáděním větru.
V pátek 21. června okolo 20.00 se touto oblastí přehnala smršť, která poničila téměř 50% veškerých dřevin, bohužel i těch nejvzácnějších a celá oblast zůstala
odříznuta od světa a bez elektrické energie. Zatímco
cesty byly v průběhu sobotního rána zpřístupněny,
elektrická síť byla v Kladrubech nad Labem bez proudu
až do nedělního večera.

Amatéři v Hradci
Ve dnech 6.-7. července pořádá TJ Krakonoš Trutnov společně s Hradeckým jezdeckým klubem na kolbišti v Hradci Králové I. ročník Přeboru amatérů v parkurovém skákání mužů a žen. Pro muže připravili
pořadatelé dvoukolovou soutěž -S- pro ženy pak -L+ -S-. První kola přeborových soutěží jsou plánována
na sobotu a druhá pak na neděli. Oba dny začíná
odpolední program ve 13. 00 hodin. Rozpis závodů
také přesně definuje komu jsou tyto přebory určeny.
Závodů se smí zúčastnit pouze amatérští jezdci
a koně s platnou licencí dle PJS, kteří se nezúčastní
MČR seniorů nebo mladých jezdců v parkurovém
skákání. Pod pojmem „amatér“ definuje rozpis jezdce
staršího 18ti let, který se věnuje jezdeckému sportu
ze záliby.

Bajaja při Velké ceně
Závěrečná Velká cena se stejně jako v minulých letech skládala z prvého kola -ST- a následně
pak ze zkráceného parkuru -T-.
V -ST- viděli diváci deset bezchybných výkonů a možná bylo
prvé kolo až příliš snadné. Druhá
část však soutěžící již přeci jen
lépe roztřídila. Celkově jej dokázalo pět dvojic překonat bez chyb,
ale jen A. Opatrný (ABC HAMBURG) a J. Pecháček (VENEUR)
měli nulový i celkový součet.
Podle rozpisu pak rozhodl o vítězi
čas druhého kola a zde byl
A. Opatrný lepší o více než 8 vteřin. Spokojen však musel být i
J. Pecháček, jehož VENEUR na
své cestě těžkými parkury opět
ani v jednom případě nezaváhal.
Na dalších místech skončili jezdci
se součtem 4 tr. body - A. Opatrný (ABC FANTASIE) před J. Kubrickým (AUTONOM FIDES) z JK

KMK ve všední dny
Přetlak jezdeckých soutěží stále častěji vede pořadatele přesouvat části programu jezdeckých závodů
na všední dny a téměř pravidlem se to již stává u soutěží KMK. Ty ve Staré Boleslavi byly sice přesunuty na
úterý 11. června protože se program soboty 8. června
kvůli vytrvalému dešti nekonal, ale KMK v pátek 14.
června v Pecínově i ve středu 19. června v Mělníku již
byly zcela podle plánu. Nyní čekají na jezdce uprostřed
týdne soutěže v Písku a Litomyšli (31.7.) a Novém Jičíně (15.8).
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Sedlo pro Veselovskou
V přeplněném sportovním kalendáři na kolbišti
v Mělníce uspořádala jezdecké závody již potřetí i JS
Hořín. Ve dnech 15.-16. června zde soutěžili jezdci
až do úrovně -L-. Nejúspěšnější byla K. Veselovská,
která třikrát zvítězila a v hlavní soutěži (-L-) Ceně
firmy Šepra se umístila druhá za domácí A. Machovou (LIANA) a tím získala zvláštní cenu - jezdecké
sedlo - pro nejlepší dvojici. Tu věnovalo sedlářství
Hauzr. Pořadatelé nejen Sedlářství Hauzr a JK Mělník, ale i MÚ Mělník, OÚ Hořín a firmám Shock
Praha, Šepra - L. Šebesta, S+S Ing. P. Skála a
Ekostel děkují za podporu, díky které mohli závody
uspořádat.

TERMÍNY

Blahopřejeme...
...dříve pražskému jezdci,
oblíbenému
společníkovi
a v současnosti
i trenérovi, který
však od roku
1968 žije trvale
v Cáchách Karlovi Jechovi,
který 17. července oslaví
neuvěřitelné 80.
narozeniny

Na KMK nespěchejte
Svaz chovatelů koní - Západní Čechy zve všechny
chovatele, jezdce a příznivce koní na V. ročník oblastní přehlídky tříletých klisen ČT, která se koná dne 6.
července v jezdeckém areálu Krakonoš v Mariánských Lázních. Pořadatel současně upozorňuje přihlášené soutěžící do KMK na změnu časového harmonogramu soutěží, kdy začátek KMK je posunut na
11.00 hod, aby nedošlo k časové kolizi s přehlídkou
tříletých klisen.

Národní hřebčín
Kladruby n.L., s.p.
přijme do pracovního poměru
zaměstnance těchto profesí:
● zootechnik: vztah ke koním, znalý
věci, schopnost řídící činnosti, práce
na PC, cizí jazyk
● chovatel koní - jezdec: nejlépe vyučen v oboru, znalý věci
kontaktní osoba:
Petra Pilařová, tel.: 0457/633 832
● traktorista: znalý zemědělských
prací, zájem o koně vítán
kontaktní osoba:
Jiří Spejchlík, tel.: 0457/633 832

Slavnosti koní Kinských
V neděli 23. června se v Chlumci nad Cidlinou
konaly již po šesté Slavnosti koní Kinských. Tentokrát
byly obohaceny o důležitou národní přehlídku koní Kinských, ketrá se konala při příležitosti 170 letého výročí
založení chovu koní Kinských. Tradiční ústřední postavou dne byl prezident Svazu chovatelů koní Kinských
hrabě R. Kinský. V odpoledním programu nechyběly
skokové ukázky, pushbal, dostih osobností, ukázky
zápřeží apod. a vše se pochopitelně točilo kolem plavých zástupců plemene Equus Kinský.

V Přerově podruhé
Ve dnech 22.-23. června se na výstavišti v Přerově
konal druhý ročník samostatné výstavy koní. Pořadatelem byl Svaz chovatelů koní Moravy a Slezka, ale na
výstavě se představilo 204 koní z celé ČR. Součástí
výstavy byly však i specielní soutěže pro 4l., 5l., 6l. a
starší koně pouze moravských majitelů. Soutěž měla
vždy základní kolo a pro pět nejlepších finále o stupeň
vyšší. Mezi finalisty, kteří byli hodnoceni podle skokových pravidel, pak navíc komisař vyhodnotil nejstylověhšího koně. V kategorii 4l. a 5l. se toto hodnocení
krylo. Mezi 4l. (-Z+ZL-) zvítězil RAUL se S. Hošákem
(Nový Jičín) a mezi 5l. (-ZL+L-) LARDER J. Hrušky
(Opava Kat.). Šestileté (-L+S-) vyhrál L. Emil na
KAMPA (Velká Polom), ale komisař vyhodnotil jako
nejstylovějšího koně finalové pětice OSCARA P. Eima
z ZH Tlumačov. Bohužel závěrečná soutěž pro starší
koně (-S+ST-) musela být pro větrnou smršť a kroupy
zrušena.
Celkově navštívilo výstavu, na které v sobotu
nechyběla ani tříhodinová večerní show, ve dvou
dnech téměř 8 000 diváků.
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Mělník
pony S+D
Mělník
ZM-L
Hlinky
pony S+D
Kolesa
OM - d,J,Y CN/Z-L
Hustířany
Z-S
Brno-Soběšice
Z-S
Opava - Kateřinky
KMK ZL-S
Hrubý Jeseník
ZM-L
Moravský Krumlov CAN-B/1,2,4
Heroutice
drez.Z-L
Unhošť
ZM-ZL
Mirotice
ZM-S
Jemčina ZM-L,drez.Z-L,ponyS+D
Hustířany
ZM-L
Chlum
ZM-L
Janov
Z-L
Bolehošť
drez.Z-S
Sázava
Z-L,drez.Z-L
Dubicko
ZM-L
Čakovičky
ZL-S
Mělník
OM-d,J,Y ZM-S
Hradec Králové
ZL-S
Mar. Lázně KMK Z-S, PREM.ST
Brno - Žebětice ZM-S, pony S
Frýdek-Mýstek
Z-S
Opava-Kateřinky
Z-S
Nymburk-Komárno
Z-L
Ostrava - St. Bělá MČR - sen. S/D
Čakovičky
ZM-ZL
Nymburk - Hořátev
ZM-ZL
Cheb
ZM-L
Roudnice
OP ZM-S
Brno - Žebětín
ZM-L
Louňovice
ZM-L
Přeštěnice
ZM-L
Bernartice
ZM-S
Vyškov
ZM-L
Velká Bíteš
ZM-L
Horní Město
Z-S
Budíškovice
Z-L
Tachov pony
S+D
Ostrava - S.Bělá
ZL-S
Pecínov
CN/Z-L
Nebanice
CAI-A/1,2,4
Ústí n.L.
Z-L
Hrádek
ZM-L
Sobotka
Z-L
Benešov u Boskovic
ZM-ZL
Rudná pod Pradědem
OM-J,Y,Sen, drez.Z-S
Hrubý Jeseník
ZM-L
Hostouň
Z-ST
Plzeň-Bory
drez.L-TT
Všemily
ZM-L, pony
Ostrava-S.Bělá
OM-J/Y Z-S
Slavkov u Brna
ZM-L
Loučany
Z-ZL, drez.ZL
Nový Jičín
ZL-S
Humpolec CCI**,
MČR sen.
Praha-Gabrielka
Z-L
Brno-Líšeň
Z-L
Hrabová
Z-L
Kladno
L-ST
Mažice
LM-S
Most (poř. Tursko)
ZL-ST
Nebanice
Z-S
Hradec n. Moravicí OM-Sen ZL-ST
Záryby
Z-L
Nymburk-Komárno
Z-L
Svoboda n.Úpou
ZM-L
Mikulov
drez.Z-S
Okřešice
Z-L
Nemochovice
Z-L , A-C
Tachov
pony S+D
Písek
Z-S
Litomyšl
Z-S

Zrušené Brno
V neděli 23. června v JK Popovičky u Prahy pořádala Zürich Pojišťovna přátelské setkání klientů a příznivců Zürich
Pojišťovny, v rámci kterého byl předveden i hipologický program. Ten obsahoval ukázky drezúry, parkurového skákání, westernového výcviku koní. Pozvaní se mohli svést na koních. Odborný komentář zajišťoval obchodní ředitel
Zürich Pojišťovny M. Jakeš (na snímku společně s majitelkou střediska K. Honzíkovou). Vedle propagace společnosti Zürich tak akce splnila i další cíl, kterým byla i podpora a propagace jezdeckého sportu.
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JS Belcredi byla nucena zrušit parkurové závody
konané v termínu 27. 7. v Brně - Líšni (Mariánském
údolí). Pořadatelé se tímto všem jezdcům a příznivcům
jezdeckého sportu omlouvají a těší na setkání při Ceně
zámku Belcredi konané v termínu 23. - 25. srpna. Bližší informace včetně rozpisu naleznete na
www.jsbelcredi.cz

Žije i ČJF
v právním státě?
Zřejmě ne, neboť nad ekvilibristikou,
s jakou VV ČJF nakládá nejen s vnitřními normami ČJF, ale i s obecně platnými právními zásadami, laik žasne
a odborník se diví.
Jen několik málo příkladů. V Jezdci
č. 11 jsme se mohli dočíst, že drezurní
jezdec D. Komenda nemůže startovat
na závodech, presto že se proti rozhodnutí disciplinární komise o zákazu startu
odvolal. Podle „vysvětlení“ ČJF (není
uvedeno, kterého orgánu) však odvolání nemá odkladný účinek. Zde bych
chtěl upozornit na to, že odvolání má
vždy odkladný účinek, pokud příslušný
předpis nestanoví jinak. Disciplinární
řád však takové ustanovení nemá
a proto je vysvětlení chybné.
Není to však jediné porušení obecně
platných právních zásad orgány ČJF.
Jako další příklad lze uvést zrušení
možnosti zastupování v disciplinárním
řízení, což je dokonce porušení ústavy
ČR, nebo obnovení řízení již pravomocně ukončené „dopingové aféry“ pí.
Pejosové, apod.
Vrcholem právní ignorance je však
postup orgánů ČJF vůči p. Vítovcovi.
Jak známo, firma Equitop má vůči ČJF
nevypořádané některé finanční závazky
v souvislosti s nekonáním CSIO v loňském roce. Jaké závěry však z této
situace VV ČJF vyvodil?
Z dopisu ing. Pellarové p. Vítovcovi
vyplývá, že VV rozhodl do vyřešení celé
záležitosti neprodloužit subjektu Equitop a jeho licentovaným členům
a koním registrace na rok 2002 včetně
neumožnění přestupu k jinému subjektu. Tímto rozhodnutím se VV dopustil
těchto pochybení:
-nepřípustně spojuje záležitosti
obchodních vztahů se sportovní činností
-za tyto nesrovnalosti postihuje
všechny členy subjektu Equitop (princip
kolektivní viny) včetně zvířat, což jsou
praktiky poněkud středověké
-neprodloužením registrace došlo
k pozastavení činnosti všech členů
tohoto subjektu. Pozastavení činnosti je
disciplinárním trestem ve smyslu disciplinárního řádu. Vynášet disciplinární
tresty je však oprávněn jen disciplinární
orgán, a to na základě disciplinárního
řízení. VV však není prvoinstančním
disciplinárním orgánem a nadto disciplinární řízení vůbec nebylo zahájeno.
Jedná se tedy o trest bez soudu.
-neumožněním přestupu členům
klubu Equitop k jinému subjektu je ze
strany VV porušením registračního
řádu, neboť tento žádnou takovou pravomoc VV nepřiznává.
Zdá se tedy, že pro orgány ČJF
neplatí ani obecně platné právní zásady, ale ani vlastní vnitřní normy ČJF.
V organizaci, kde zřejmě rozhodujícím
pramenem práva je rčení: Pan Pecháček říkal, že.„, je něco v nepořádku. Ale
zřejmě nás není mnoho těch, kterým to
vadí. JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Žijeme ve
slušném státě?
V žádném případě nemohu souhlasit
s velice osobitě napsaným článkem
a domnívám se, že pouze hlubší neznalost dané problematiky vedla autora
k jeho závěrům, kdy zpochybňuje takové zásady, jakými jsou slušnost, morálka, takt a ohleduplnost, které by vůlí lidí
měly být povýšeny nad zákon.
1.Pan Komenda byl pokutován přímo
FEI ( ne ČJF) za nepředložení mezinárodního pasu koně na CDI***Mariánské
Lázně 2001 v nejnižší výši 50 SFr.
Proti tomuto rozhodnutí FEI není
odvolání. ČJF zaplatila za p. Komendu
fakturu FEI v době její splatnosti a nyní
žádá oprávněně o uhrazení ekvivalentu této částky. ČJF nemůže ze svého
rozpočtu platit pokuty udělené dle Všeobecných pravidel zodpovědným osobám za jejich koně za porušení pravidel

FEI. Disciplinární komise rozhodla
pozastavit sportovní činnost p.Komendovi až po několikaměsíčním neúspěšném jednáni o uhrazení příslušné částky. Podle čl. 173.4 Všeobecných pravidel rozhodnutí mohou nabývat platnost
od určitého data, pokud tak právní (disciplinární -viz čl.165.2 VP) komise rozhodne. Pan Komenda se odvolal k VV
ČJF a ten jeho odvolání dne 12. 6.
zamítl. Panu Komendovi nebyl uložen
žádný disciplinární trest, ani nebyl
vyzván k uhrazení správních poplatků
dle Disciplinárního řádu. Pokud uhradí
spornou částku, může ihned pokračovat
v závodní činnosti.
2.Disciplinární řád, jehož je p. dr
.Staněk autorem je interní normou ČJF,
která byla schválena Konferencí ČJF.
Disciplinární komise je volený, a nikoliv
jmenovaný, profesionální orgán.
O porušování Ústavy (Hlava 5,čl.36
Listiny práv) se zcela jistě nejedná,
neboť účastníci řízení využili svého
práva se sdružit za určitých podmínek
v zájmovou organizaci. Rozhodnutí
orgánů této organizace lze kdykoliv
přezkoumat civilním soudem a využít
práva „být zastoupen“. Zároveň však je
nutné konstatovat, že v těchto případech soud rozhodne pouze o zrušení,
nebo potvrzení rozhodnutí jmenované
organizace.
3.Zmíněný dopingový případ je stále
a nyní i zbytečně rozmazáván. Pravdou
zůstává, že zahraniční laboratoří byla
u koně jednoznačně prokázána nedovolená látka a pouze z důvodů legislativních nedošlo k potrestání odpovědné
osoby. Autor článku ví nejlépe, že návrh
podaný pí. Pejosovou, vracející se
k tomuto případu, Konference ČJF
zamítla zařadit do programu svého jednání.
4.Kausa Vítovec je trochu jiného
charakteru, a údaje v článku uvedené
jsou zavádějící.
ČJF doplatila v lednu 2001 neuhrazené faktury Equitop. s.r.o za CSIO
2000 ve výši 120.399,- a 21. 2.poskytla
200.000,- Kč s tím, že tyto dvě částky
jsou první zálohou na technické zabezpečení CSIO 2001. Pořádání bylo vypovězeno 16. července. Do 19. 12.
nepředložil jednatel Equitop s.r.o. přes
urgence ani jeden doklad o tom,
k čemu byla záloha použita a bohužel
ani jediný konkretní návrh řešení vzniklé situace, proto VV rozhodl pozastavit
prodloužení registrací na rok 2002
v souladu s Registračním řádem
čl.XXII. Pan Vítovec písemně sdělil, že
celou částku uhradí do 31. 1.2002. Termín prošel a ČJF neobdržela ani peníze, ani odpovídající vysvětlení. Teprve
11. 3. zaslal Equitop návrh splátkového
kalendáře, který však VV na svém
zasedání 13. 3. nepřijal v důsledku
nesplnění dřívějších slibů jednatele společnosti a nepředložení jediného dokladu o vynaložení zálohy 200.000,-Kč.
Proti rozhodnutí VV ze dne 19. 12. se
pan Vítovec odvolal k Radě ČJF teprve
22. 3. 2002. Rada rozhodnutí VV potvrdila a odvolání p. Vítovce dne 10.4.
zamítla. Domnívám se, že autorem použitý výraz „kolektivní viny“ není v žádném případě na místě, neboť licence za
tento subjekt měly vydány pouze 3
osoby - manželé Vítovcovi, kteří jsou
oba jednatelé Equitop s.r.o., a dále 1
člen, který byl v roce 2002 přeregistrován na základě rozvázání pracovního
poměru do východočeské oblasti.
V březnu byla dále umožněna všem
„postiženým“ zvířatům přeregistrace
a prodloužení licencí ( např. Merlin,
Borůvka 21. 3.).
Pan Vítovec si dne 22. 3. nechal prodloužit jezdeckou licenci za JS Tursko,
jehož není a nebyl členem a tím se
dopustil podvodu, který řešila Disciplinární komise. Po vyslechnutí svědků
rozhodla zastavit p.Vítovcovi závodní
činnost na dobu 6 měsíců od 23.
3.2002.
5.Znovu zde důrazně opakuji, že
všechna rozhodnutí učiněná v těchto
kauzách byla vždy rozhodnutím DiK,
VV, nebo Rady ČJF a nikoliv jedné
osoby, jak autor článku rád a často
používá..

MARO Kralovice
Pﬁívûsy pro konû

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18
e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606

Inzerce
● Přeprava koní, přívěs na dva koně, 12 Kč/1 km. Tel.: 0777 603 244.
● Prodám roční hříbata po Gelidus z matek ČT a dále 8l. kl. po Kordon, stupeň výcviku skok -L-, 3l. strákáče, KVH 145cm, 3l. hř. po
Gelidus a dvě 3l. pony kl. Tel.: 0728/535 351.
● Prodám venkovní dvoubox pro koně, kompletně vybavený.
Tel.: 0602/61 76 41
● Prodám valacha ČT, 12 let, 100% zdravý, tm. ryzák spolehlivý,
hodný,ochotný, dobrý skokan, vhodný do sportu. Parkury Z-ZL,
připraven do L. Nyní v tréninku ve stáji Opatrný Hořovice. Cena
85 000,-. Tel 0602/135700.
● Prodám 6 l. val., hd., mohutný, výk. -ZL-, vhod. i pro drezúru,
o: Landruf, m: po Libero, cena 95 000,- Kč, možná dohoda.
Tel.: 0723 435 214.
● Prodám 9 l. hř., tm.hd., A1/1, o: Krezus, m: Kodeina, po. Vhodný
pro military, sport i rekreaci. Cena 35 000,- Kč. Tel.: 0723 435 214.
Mrzí mne, že autor stále vystupuje
jako zastánce všech „ukřivděných“
a zásadní odpůrce ČJF a zcela opomíjí
skutečnost, že ten, kdo se dopustí jakékoliv chyby, by měl dokázat za ni unést
i patřičnou odpovědnost.
V současné době procházejí všechny legislativní normy ČJF rozsáhlou
novelizací tak, aby jejich výklad byl jednoznačný a nezpochybnitelný.
Ing. Jan Metelka, předseda
legislativně-právní komise ČJF

Výsledky
Liberec 18.5. -ZM- děti (4) 1. Veberová MISS, ml. koně (9) 1. Kocián - TOPIC, -Z- (37) 1.
Šimun - SARIN, 2. Šimun - REBECA, 3. Brett HÁDANKA Z HVĚZD, -ZL- (29) 1. Forejtková PORTHOS, -L- (11) 1. Černý - BALETKA, 2.
Šmahelová - LUCIANO, 3. Gall - ROŽE.
Hořice 1. 6. -ZM- děti 1. Klonová - MARLOW 1
(Sokol Kladruby n.L.), -ZM- (3) 1. Hladík - ORNELA
KINSKÁ
(TJ
EQUUS
Kinsky),
dvouf.sk.100/110cm - 1. odd. (3) 1. Pejřilová LESTER (HJK Hradec Králové), 2. Borecká LORD 6 (JK Černozice), 3. Žlábková - ASCONA
VV (Selská jízda Nechanice), 2. odd. 1. Křídlo ALIANCE (Aliance Jičín),2. Šubrt - CIR (TJ Start
SS Quinta Hvězda), -ZL- (3),1. ... - ARANA (JK při
Szeš Hořice).
Plzeň-Bory - 38. ročník Memoriálu J. Navrátila
8.-9. 6. volba překážek do 100 cm (55) 1. Štochlová - FARELLI (JS Hejdov), 2. Rédl - LUCKA 3,
3. Rédl - POMÁDA (Chov koní Bernartice), -ZMděti (5) 1. Šulcová - MONO RINA ( Pegas Děpoltovice),- 4 a 5l. (13) 1. Perlíková - EMÍR (TJ JS
Plzeň Bory), -ZL- (58) 1. Papoušek - ATREJOU
(JS Opatrný), -L- (33) 1. Jindrová - HERIET
ESSENT (JS Spálené Poříčí), 2. Kolmanová - SIR
ANTHONY (JK Tachov Tisová), 3. Leuchter LARISA (JK Tachov Tisová), dvouf.sk. 100/110
cm (57),1. Rédl - LUCKA 3-314 ( Chov koní Bernartice), 2. Smaha-QUANTANAMÉRA (Sp.St.
Smaha Dýšina) 3. Ronešová - BOBY ( JS Olšová
Vrata), dvouf.sk. 110/120 cm (58) 1. Jindrová HERIET ESSENT (JS Spálené Poříčí,2. Rédl st. PUSCHKIN (Chov koní Bernartice),3. Tříska MOTIVA (TJ Statek Úněšov), -S- (40) 1. K.
Papoušek - ABC LICHTSPIEL 2, 2. K. Papoušek ABC ROLEX (stáj Opatrný), 3. Jindra - ATOM
SCHNEIDER (JS Spálené Poříčí), -ST- (12) 1. K.
Papoušek - ABC ROLEX, 2. K. Papoušek - ABC
LICHTSPIEL 2, 3. K. Papoušek - ABC CRI CRI
(Jezd. Stáj Opatrný), 4. Vítek - LORD (Bradáčův
Dvůr), 5. Nágr - PICADOR (JS Mariánské Lázně).
Šumperk 7.-9.6. všestrannost Zlatá podkova
ZP (10) 1. Vrtek L. - DIRANO (SOUz Heřmanice),
2. Vrtek S. - VALDE-MARI (JO Šumperk), 3. Krejsa - QUINT (Lanškroun), SP (17) 1. Veselovský NOX (Veselovský), 2. Vobořilová - ELEKTRA
(Měník), 3. Pacha - BEN (Farma Pod Lipou), BP
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Sportovní stáj
v Tuchoměřicích
(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, k dispozici otevřená i krytá jízdárna, skokový materiál, kolotoč,
výběhy

Tel.: 0608 977 985
(11) 1. Prokšová - LADY BLAZE (Pegas Loučany), 2. Vrtek L. - ATOM, 3. T. Mrázková - DOMINANT (oba SOUz Heřmanice), SN (16) 1. Cipra DOVEN (Pilníkov), -Z- (8) 1. Holíková - PACASSO
(Trebich), ZK pony (11) 1. Kratochvíl - LUPÍNEK
(Velvary).
Nechanice 8.6. drez. -Z 2- (15) 1. Dvořák SWISS-K, -L 3- (8) 1. Macková - XANTOMA, 2.
Spálenská - ČOKO, 3. Kurka - REMOZA, -L 2(15) 1. Macková - XANTOMA, 2. Kurka - REMOZA, 3. Urbancová - ARCHIPEL MICHEL.
Ptice 9.6. dvouf. sk. 80/90 (16) 1. Binovcová LAURIN (Slavia Ptice), dvouf. sk. 100/100 (33) 1.
Topka - AMBRA (JK ŠS Rakovník), dvouf. sk.
100/110 (36) 1. Kulmon - BALETKA (Cerhovice),
dvouf. sk. 110/120 (17) Čečáková - TARGO II
(Padok Ptice).
Stará Boleslav 11.6. KMK kom. V. Hruška 4l.
(25) 1. CARNEVAL - Tretera (Tretera), 2. LICORY
- P. Doležal (Bost), 3. LYRA 7 - Ditl (Všemily), 5l.
(22) 1. ROY BOY - R. Doležal (Martínková), 2.
RUBÍN 1 - Jandourek (St. Boleslav), 3. AMSTEL Vondráček (Vondráček), 6l. (21) 1. AMOR 4 - Tretera (Tretera), 2. LASY 2 - Ditl (Císařský ostrov),
3. COCA COLA - Půlpán M. (Remark).
Pecínov 14.6. KMK kom. V. Hruška 4l. (17) 1.
LICORY - P. Doležal (Bost), 2. LANZA - Vondráček (Vondráček), 3. STAKKATA - Půlpán
(Remark), 5l. (13) 1. RICARDO - Vachutka
(Pegas), 2. LAMORE - P. Doležal (Doležal), 3.
CORSICA - M. Půlpán (Remark), 6l. (14) 1. FELICITAS - Doležal P. (Bost), 2. BARCHAT - Vachutka (Pegas), 3. ROCKINA - P. Doležal (Doležal).
Litomyšl 14.-16.6. -L- (49) 1. Opatrný - CLASSIC LADY (Opatrný Hořovice), 2. Vinzens HAPPY MAN (Cilka), 3. Humplík - MANDY OIL
TEAM (Opava Kat.), dvouf. sk. 130/140 (27) 1.
Opatrný - ABC HAMBURG (Opatrný Hořovice), 2.
Lamich - CREDIT (Opava Kat.), 3. Doležal R. BOHEMIA STAR (Jezbořice), -S- (57) 1. Bajnar LADA (Baník Ostrava), 2. Chelberg - FRESKA
(Žižka), 3. Jindra - ATOM SCHNEIDER (Sp.Poříčí), děti + dospělí (7) 1. Šoupal C.C.CASH KENTAUR, Šoupalová - MELÍŠEK (1.ŠPZ Pardubice),
-S+finále- (43) 1. Opatrný - ABC LANCELOT
(Opatrný Hořovice), 2. Toth - MICHELLE DE LA
(JK Nesyt), 3. Opatrná - BOXER (Opatrný Hořovice), děti-pony (9) 1. Doležal F. - SJANEL VAN

✄
Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/745 19 14

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-62 31 53, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
Velkoobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577 mobil. tel.: 0602-723325
-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro koně
a jezdce v České republice
Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

✄
Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebíči prodej veškerých jezdeckých potřeb na
splátky.

Nový český katalog jezdeckých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.
Naše zboží můžete
nakupovat také
v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace objednávky, na adrese:

EQUISPORT
Žižkova 505, Třebíč 674 01
Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz
DE (Doležal), -ST- (35) 1. 1. Opatrný - CRAZY
LOVE, 2. Opatrný - ABC HAMBURG (Opatrný
Hořovice), 3. Žíla - GOMERA (Mustang), 4. Opatrná - LIPAN (Opatrný Hořovice), 5. Macánová LISETTE (Tecton Most), -ST+T- Velká cena Litomyšle (26) 1. Opatrný - ABC HAMBURG (Opatrný
Hořovice), 2. Pecháček - VENEUR (Pecháček), 3.
Opatrný - ABC FANTASIE (Opatrný Hořovice), 4.
Kubrický - AUTONOM FIDES (JK Amigo), 5.
Doležal - ROCK’N’ROLL (Doležal).
Kolín 15.-16.6. dvouf. sk. 100/110 1. odd. (40)
1. Šlechta - EDGAR (SS Chýle), 2. odd. (37) 1.
Veselovská - COLIN (JK Mělník), dvouf. sk.
110/120 1. odd. (28) 1. Šmejkalová - PEPSI
(Jana), 2. odd. 1. Štěpán - DOLORES OLD
(Mečeříž), -L- (23) 1. Veselovská - MORTON A, 2.
Veselovská - VINA (JK Mělník), 3. Pecková GRAND CHEF (Hoffmeister), dvouf. sk. 100/110
(35) 1. Veselovská - COLIN (JK Mělník), dvouf.
sk. 110/120 (33) 1. Machová - DREIF (JK Mělník),
dvouf. sk. 110/120 (32) 1. Hoffmeisterová BLACK LADY (Hoffmeister), -L- (23) 1. Machová LIANA, 2. Veselovská - MORTON A (obě JK Mělník), 3. Ivanov - WEKTOR (Poncar).
Brno Soběšice 15.6. Mistrovství JmO v drezuře - děti -Z 3- (3) 1. Urbanová - MY DREAM (JK

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny
Žádejte naše zboží u svých prodejců
Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 0616/622 774
fax:0616/ 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30
riálu v zahraničí

Ideas Brno), jezdci do 16 let -L 1- (4) 1. Jančářová - ARAMIS (JK Vega Brno), jezdci do 18 let -L
5- (4) 1. Skripová - FATIMA (JK Skrip), mladí
jezdci -YU 98- (5) 1. Sigismondi - EXCALIBUR
(JK Samson), 2. Škardová - PEREBOR, 3. Škardová - KAMILA (SJK Havl.Brod), další výsledky -L
5- (6) 1. Honková - FANTA-1 (JK PAM), -YU 98(8) 1. Sigismondi - EXCALIBUR (JK Samson), 2.
Půlpánová - ONDRÁŠ/DAF (TJ Eguus Kinský), 3.
Kružíková - PRINT (JK Certa Brno), -JD 97- (11)
1. Honková - IBRAHIM II (stáj Skarolková), 2.
Bělínová - PARADOX (JK Poděbrady), 3. Skripová - FATIMA (JK Skrip), -IM I-(5) 1. Jeřábková HELIO (SJK Havl.Brod), 2. Ronisová - GARDIST
(JS Císařský ostrov), 3. Jeřábková - ORI (SJK
Havl.Brod), -JJ 97- (3) 1. Půlpánová ONDRÁŠ/DAF (TJ Eguus Kinský), 2. Skripová FATIMA (JK Skrip), 3. Sísová - CENRTBILL (TJ
Městská policie Brno).
Brno Soběšice 16.6. Mistrovství JmO v drezuře - pony -P 5- (5) 1. Erbeková -LIPAN (Mor.jezdecká společnost), 2. Erbeková - PRETTY
(Mor.jezd.spol.), 3. Hurtová - BRENDA-8 (JK Vizovice), muži -L 5- (4) 1. Rydval - CENTRBILL (JK
Němčičky), 2. Dulínek - LONGO (JK Nefrit), ženy SG 2000- (6) 1. Jeřábková - HELIO, 2. Jeřábková
- ORI (SJK Havl.Brod), 3. Schützová - ROMEO
(TJ Pegas), ostatní soutěže -L 1- (4) 1. Roubíčková - CHRISTIEN (JK Panská lícha), -L 4- (10) 1.
Dvořáčková - VÁNEK (stáj Vors), -JD 97- (6) 1.
Skripová - FATIMA (JK Skrip), 2. Honková FANTA (JK PAM), 3. Sísová - CERNTRBILL (TJ
Městská policie Brno), -JJ 97- (6) 1. Půlpánová ONDRÁŠ/DAF (TJ Equus Kinský), 2. Bělínová PARADOX (JK Poděbrady), 3. Honková - IBRAHIM-II (stáj Skarolková), -YJ 98- (5) :1.Sigismondi
- EXCALIBUR (JK Samson), 2. Dvořáčková - ORINOKO (stáj VORS), 3. Bělínová - PARADOX (JK
Poděbrady), -SG 2000- (5) 1. Škardová - KAMILA
(SJK Havl. Brod), 2. Kružíková - PRINT (JK Certa
Brno), 3. Gottweisová - LAPOZ (JK VFU Brno).

Hostomice 15.6. -ZM- 4.-5.l. 1. rokem (24) 1.
Křtěnská - FRÁJA (Tanvald), dvouf. sk.
100/110 (69) 1. Buzková - TAMARA 1 (Hrnčíře),
stupň. obt. do 120 (46) 1. Papoušek K. CANTA (Zítek), -L- (23) 1. Papoušek K. COINTREAU/QUAN (Hořovice), 2. Štochlová JIM BEEM (Hejdov), 3. Krajníková - GOLDWING (Accom Praha).
Mělník 19.6. -Z- (14) 1. Skřivan - SYNAY
(Manon), -ZL- (15) 1. Aschenbrier - QUALITA Z
(Dobranov), -L- (12) 1. Nágr - ACROS
(Mar.Lázně), 2. Moudrý - SILVER 4 (Moudrý), 3.
Tretera - LOTUS (Tretera), KMK kom. P. Hirka 4l.
(18) LICORI - P. Doležal (Doležal), 2. STACCATA
- Půlpán (Remark), 3. CARNEVAL - Tretera (Tretera), 5l. (18) 1. RICARDO - Vachutka (Pegas), 2.
ACORDINO T (Hadžia), 3. LAKORA - R. Doležal
(Jezbořice), 6l. (17) 1. ATLAS - Nágr (Mar.Lázně),
2. BARCHAT - Vachutka (Pegas), 3. FELICITAS Doležal P. (Doležal).
Brno CDI*** -YD 98- (11) 1. B. Werndl ACHILL 80 (SRN).5. Sigismondi - EXCALIBUR
(Žabčice), -YJ 98- (11) 1. Kröcke - LARSO (SRN)
.5. Sigismondi - EXCALIBUR (Žabčice), SG Kür
(9) 1. B. Werndl - ACHILL 80 (SRN).5. Sigismondi
- EXCALIBUR (Žabčice), SG 2000 (10) 1. H.
Staub - XAXON MIDDELSOM (SUI)..8. Jeřábková
- HELIO (Havl.Brod), IM I (10) 1. Grossauer Habil - LORINO (AUT) .6. Jeřábková - HELIO
(Havl.Brod), Kür IM I (7) 1. Grossauer - Habil LORINO (AUT) .7. Jeřábková - HELIO
(Havl.Brod), IM II (12) 1. Willibald - WILIBALD∞S
DON (AUT),...11. Š. Charvátová - CELBANT
(Panská Lícha), GP (14) 1. Ilké - FLORIAN XII.
(SUI) ..9. Š. Charvátová - CELBANT (Panská
Lícha), GP Kür (11) 1. Hergerth - TRANSPORTFIX AHA (SRN)..9. Š. Charvátová - CELBANT
(Panská Lícha).
Drásov 22.6. -Z- (40) 1. Kupsa - VITA (ZD
Bořitov), post. obt. do 110 (48) 1. Toth - BON
JOUR (JK Nesyt), -ZL- (40) 1. Dobrovolná -

JURÁŠEK (JJ Fors), -L- (16) 1. Daněk - LUNA 4
(JK Morava Pravčice).
Kolín 22.-23. 6. Amazonka 2002 -Z- Amazonečka dívky do 15 let (19) 1. Perníčková LICAS (Heroutice), 2. Šidlová - ALIANCE, 3.
Šidlová - LONDON (Aliance Jičín), -Z- juniorky
+ ženy na koních 2. rokem (15) 1. Štychová INDIGO HERALDIK (Choťánky), dvouf.sk.
100/110 (52) 1. Husáriková - ARAK (JK Poděbrady), -ZL- (29) 1. Nosková - DONÁTA
(Nosek), -ZL- (15) 1. Kopecká - ROOCKY
VALEY (JK Poděbrady), -L- (34) 1. Pekárková PARÁDA (Lysá.n.L.), 2. Lasabová - ARIKA
(Vaňha), 3. Dvořáková - BEATRICE (Rynárec),
-S- Amazonka 2002 (27) 1. Pospíšilová OLYMPIAS (JS Dražice), 2. Dvořáková DUKAR (JK Cavalier Rynárec), 3. Veselovská VINA (JK Mělník).
Klatovy 22.-23.6. - Memoriál Tomislava
Vodičky -ZL- (20) 1. Maršálková - BALADA (JO
Pečetín), -L- (29) 1. Jindrová - HERIET (JS
Spálené Poříčí), 2. Daněk ATTILA - (JS Schneider), 3. Sviták - ARRAS-2 (TJ JS Kdyně), -S(16) 1. Matějka - KAŠMIR (PZOO Caro Chomutov), 2. Smaha - CUGETA (SS Smaha), 3. Poláchová SKAAARA SALDO (PZOO Caro Chomutov), -L- (13) 1. Krajníková - AMONA (stáj
ACCOM Praha), 2. Chudáčková - TOP GUN
(JS Equus Hořovice), 3. Starečková - HALLI (JS
NIKI Ostrov), -S- (38) 1. Drahota - CARDINAL
(JS Opatrný Hořovice), 2. Roubalová - CAPTAIN (JS Roubal Plzeň), 3. Navrátil - GRANT S
(Sport. Stáj Vondráček), -ST- (31) 1. Navrátil GRANT S (Sport. Stáj Vondráček), 2. Roubalová - CAPTAIN (JK Roubal Plzeň), 3. Nágr ATLAS (JS Mariánské Lázně), -S + ST- (28) 1.
Papoušek - GEMINI T (JO Srnín-Papoušek),
2. Matějka - KAŠMIR (PZOO Caro Chomutov),
3. Opatrná - LIPAN (JS Opatrný Hořovice), 4.
Roubalová - CAPTAIN (JK Roubal Plzeň),
5. Navrátil - GRANT S (Sport.stáj Vondráček).

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242, 02/57 21 26 79,
Fax: 02/8685 5407, E-mail: jezdec@mbox.vol.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, J. Souček, Lysá n/Labem, O.Havrlantová, Frenštát p/Radhoštěm.
Te. 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. Tiskne JPM TISK, s.r.o. Na Popelce 19, 150 00 Praha 5. Grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

