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Úspûch na CIC*** v ¤ímû

J. Hatla - KYRENEJENNALLA’S BOY (foto archiv)

Finále patřilo Ance
Neděle 4. dubna patřila letošnímu finále Světového
poháru v drezúře, které se konalo v Düsseldorfu. Finále
znamenalo obrovský triumf pro holandskou jezdkyni Anky
van Grunsven.
Ta, na své nové hvězdě GESTION SALINERO, přesvědčivě zvítězila již v prvním kole (GP-B) v pátek 2.
dubna, ve kterém startovalo všech 18 kvalifikovaných
dvojic. Zde skončila na druhém místě Heike Kemmer na
BONAPARTE a třetí příčka patřila dalšímu holandskému
zástupci E. Galovi na GESTION LINGH. Ruska E. Sidneva na ARTAX CONDOR skončila šestá a další východoevropská účastnice Běloruska I. Lis na PROBLESK
výsledkovou listinu uzavřela.
Do nedělního finále (GP Kür) postoupila dvanáctka nejlepších a zbylých šest jezdců se utkalo ve Finále B. Cenu
útěchy si odvezla K. Oatley na ROSEMOUNT QUANDO
QUANDO z Austrálie.
Velké finále však patřilo Anky van Grunsven, která docílila hned několik rekordů. Prvním bylo, že se umístila na prvním místě u všech pěti rozhodčích. Druhým pak samotný
zisk 83.45 % bodů a třetím pak určitě i skutečnost, že druhé
místo získal její žák Edward Gal na GESTION LINGH. Tři
další místa získali němečtí jezdci Hubertus Schmidt na
WANSUELA SUERTE před Heike Kemmer na BONAPARTE a Ann Kathrin Linsenhoff s WAHAJAMA UNICEF.
Za zvlášť fascinující odborníci považují, že všech dvanáct účastníků finále docílilo výsledku nad 71 % bodů.
Anky van Grunsven - GESTION SALINERO

Zatímco si většina z nás užívala prodlouženého velikonočního víkendu, Jaroslav Hatla opět bojoval o důležité body do olympijské kvalifikace. Na mezinárodních závodech CIC*** Řím se tentokrát Jardovi
s KYRENEJENNALLA’S BOY, který je ve stáji nazýván BERRYM,
opravdu dařilo a dokázal nejen svým soupeřům, že skutečně patří mezi
světovou špičku.
První část 74 členného startovního pole absolvovala drezurní zkoušku v pátek. Mezi těmito startujícími byla i naše dvojice, která s 51,2
body skončila na průběžném sedmém místě. Po druhém drezurním dnu
se však posunula na devatenáctou pozici.
Do nedělního crossu nastupoval Jarda s vědomím, že pokud chce
i nadále pomýšlet na účast v Aténách, nesmí se zopakovat chyba
z portugalského Barroca d’Alva, kdy po překombinovaném nájezdu
BERRY zastavil.
Trať dlouhou 4780 metrů, na které bylo celkem 33 překážek
(40 skoků) nakonec absolvovali naprosto bez zaváhání v druhém nejrychlejším čase a posunuli se na velice nadějně vyhlížející pátou příčku.
Bezchybně překonali i pondělní skokovou zkoušku a celkově se
umístili na naprosto senzačním třetím místě. První skončila Jihoafričanka (RSA) Zilla Pearse s koněm REHINGOLD před Kamilem Rajnertem
- MAENGO z Polska. Kompletní výsledky najdete na webových stránkách www.completo.org
Poslední kvalifikační závody pro OH v Aténách absolvuje J.Hatla
v irském Ballidenisk ve dnech 23.-25.dubna 2004.
J. Malinovský

SPORT

REPORTÁŽE

Velikonoce
na Nové Americe

Monty Roberts
v České republice

Velikonoční sobota a neděle 10. a 11.
dubna patřily v areálu na Nové Americe, přes
překrásné počasí ještě Velikonočním halovým
závodům. Soutěže organizovala společnost
JK Nová Amerika a JK Krakonoš Trutnov.
V nedělní soutěži -L*- byla dvě hodnocení.
Otevřenou soutěž vyhrál J. Skřivan na
RYTMA CaC Leasing (Manon Litomyšl), ale
samostatné hodnocení bylo připraveno pro
jezdce do 21 let. Zde se o prvenství rozeskakovalo sedm dívek a nejlepší byla A. Šmatolánová na VIBRACE (Šmaspol Sobčice).
V hlavní soutěži -S*- startovalo 20 dvojic.
Pět koní se probojovalo do rozeskakování.
V něm již diváci bezchybný výkon neviděli
a tak o vítězi rozhodoval čas mezi pěti čtyřbodovými výsledky. Nejrychlejší byl dvakrát
M. Šoupal (SK Olympia). Zvítězil na ČARAS
před svým druhým koněm CC CASH Kentaur. Na dalších místech skončil R. Doležal
na BOHEMIA STAR (Jezbořice) před R. Drahotou - LEANDRA KARSIT (Karsit Jaroměř)
a V. Treterou - BARCHAT (Sp. stáj Tretera).
Pořadatelé, věrni velikonočnímu názvu
závodů, rozdávali i velikonoční beránky.
Sladkou cenu dostal nejen vítěz soutěže
o nejsympatičtějšího jezdce, kterým se stal
R. Doležal, ale pečivové beránky, jako pozornost od pořadatele (Krakonoš Trutnov) obdržela i řada dalších účastníků.

Všechny příznivce jezdeckého sportu
a především všechny zastánce přirozené
komunikace s koněm určitě potěší zpráva,
že do České republiky přijede „Muž, který
naslouchá koním“. Legendární „zaříkávač“
koní, Monty Roberts vystoupí 25. května od
20.00 hodin v ČEZ Aréně v Ostravě - Vítkovicích.

Trénink v Čakovičkách

M. Roberts strávil celý život prací
s koňmi, trénoval je, zkoumal jejich chování, naslouchal jim a učil se jejich jazyku. Na
koni seděl už ve dvou letech a ve čtyřech
se poprvé zúčastnil závodů. Díky svým
znalostem a zkušenostem je schopen porozumět koním, pochopit je a pomoci jim.

Pořadatel skokových závodů v Čakovičkách - termín 1. května (-ZM-L-) oznamuje,
že 24. dubna je možno zúčastnit se i bez
předchozího ohlášení na kolbišti v Čakovičkách veřejného treninku na výšce od 80 cm.

Jarní Kateřinky pro Hrušku
Jezdci šestatřiceti oddílů severní a jižní
Moravy se zúčastnili 3. a 4. dubna prvních
závodů na otevřeném kolbišti za pravého
jarního počasí v Opavě Kateřinkách. V jedenácti soutěžích uskutečnili 273 startů.
S mladými koňmi startujícími 1. rokem v
-ZM- předvedli nejlepší výkony a zvítězili
v první skupině Z. Žíla a GULIVER (Mustang
Lučina) a ve druhé domácí K. Lamich
s CARGO Z. I soutěž -Z- byla rozdělená

a zde zvítězili domácí J. Hruška na CHARLESTON a K. Lamich s CARGO Z. V soutěžích -Z- pro děti a juniory zvítězila děvčata
K. Flisníková s RIVALEM (Equiteam Flisník)
a K. Kopišová na VICARIE (Slovan.Frenštát
p.R.). V -ZL- pro děti a juniory D. Bittnerová
s HURIKÁN Bioveta a.s. (Bioveta) a J. Kincl
s BANKROF (Horymas Horní Město). Mezi
ostatními Z. Žíla - LIGORETTO (Mustang
Lučina) a J. Hruška - ATYŠ (Kateřinky). Ve
stup. obtížností
100/110 byl nejlepFoto J. Gebauer
ší
V. Holý na
ANABEL 1 (Hřebčín Amona) a Z. Žíla - CRYSTAL
(Mustang Lučina).
V soutěži -L*startovalo třicetpět dvojic. Základní kolo bezchybně
zvládli pouze dva
jezdci s třemi
koňmi. V rozeskakování jen vítěz,
domácí J. Hruška
na AURELIUS.
K tomu přidal
s jednou chybou
i druhou příčku
s NAGANE Agromarket H+B a třetí
skončila J. Kučerová se SWINGEM ze stáje
Swing Havířov,
které měla v rozeskakování pád.
-jgeJiří Hruška - ATYŠ (Opava Kateřinky) zvítězili v soutěži -ZL-
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Úspěch v práci s koňmi Roberts získal
především díky výcvikové metodě bez
násilí, kterou nazval Napojení Join Up.
V kruhové ohradě nenásilně přiměje
mladé, nezkušené koně k přijetí sedla, udidla i jezdce, pomocí jejich vlastního neverbálního jazyka gest. Stačí mu 30 minut
tam, kde výcvik tradiční metodou trvá tři
týdny. Pomůže koním zbavit se strachu
z nakládání do vozíku, ze startovacích
boxů a majitele se snaží naučit změnit
jejich způsob práce tak, aby to pomohlo
jeho koni.
M. Roberts o své práci říká: „Dokážete-li
využít svých trenérských schopností, abyste otevřeli dveře, jimiž kůň sám chce projít,
pak v něm namísto nepoddajného poddaného, budete mít ochotného patrnera.“
M. Roberts už předvedl své umění
v mnoha zemích a získal mnoho ocenění.
Na zvláštní přání anglické královny ukázal
své umění ve Windsoru a od té doby pravidelně trénuje její koně. Jeho turné vidělo
přes 250 000 lidí, dokumentární filmy, natočené BBC, Animal Planet aj. viděly milióny
televizních diváků. Je autorem knižních
bestselerů „Muž, který naslouchá koním“,
„Plachý hoch - kůň, který přišel z divočiny“,
„O koních a lidech“, o své práci natočil
i sérii videokazet.
Můžeme se jen těšit, co nám Monty
Roberts ukáže 25. května v Ostravě.
Předprodej vstupenek je organizována
přes společnost Ticket Art a je možné je
objednat i on line systémem přes internet
na adr.: www.ticket-art.cz
Vstupenky jsou také prodávány na
všech pobočkách cestovní kanceláře
Čedok.
Kateřina Czontalová

Paint
horse
s.r.o. hledá pro
vystoupení „zaříkávače“
koní
Montyho Roberste 21 mladých
nebo problémových koní, z nichž si Monty vybere
6 pro své show. Jedná se o mladé
koně, kteří ještě neměli sedlo,
koně, kteří nechtějí nastoupit do
vozíku, špatně snášejí jezdce, ošetřování nebo mají jiné problémy.
Show se koná 25. května 2004
v Ostravě. Bližší informace na nebo
na tel.: 558 440 422, 777 144 244.
Videokazety Monty Robertse vycházejí
v českém překladu:
Monty Roberts: Join Up - Napojení, 60
min. 675,- Kč
Monty Roberts: Follow Up - Následování 180 min. (3 kazety) 1 350,- Kč
Shy Boy - Plachý hoch: kůň, který přišel z divočiny 60 min. 450,- Kč
Distributor: Paint horse s.r.o., Čeladná
740, 739 12, tel: 558 440 422 bližší informace na www.painthorse.cz

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Nejen o Sportovních centrech mládeže
Již čtvrtým rokem díky účelové dotaci
ministerstva školství a tělovýchovy pracují
Sportovní centra mládeže (SCM). V České
republice jsou centra zřízena ve všech disciplinách. Vedle drezúrního centra a centra všestrannosti, která pracují ve středisku v Kolesách, jsou dalšími dvěma místy - Sportovní
centrum ve Frenštátě pod Radhoštěm (kde
se schází ke společné práci i voltižní sportovci) a centrum na Nové Americe. V těchto
střediscích pracují mladí skokoví jezdci. Ve
Frenštátě pod vedením manažera skokové
komise Z. Goščíka, na Nové Americe pod
vedením Jiřího Pecháčka. Tak jako každý
rok byla zima 2003/2004 věnována celé sérii
společných soustředění. Poslední soustředění na Nové Americe proběhlo ve dnech 30.
března až 2. dubna a do Frenštátu pod Radhoštěm se mladí jezdci chystají naposledy ve
dnech 22. až 25. dubna. Na závěr práce jsme
požádali oba vedoucí skokových středisek
mládeže o malé zhodnocení:
Nejprve nám na naše otázky odpověděl
Zdeněk Goščík.
„SCM vznikla v roce 2000 na základě konkurzu a podmínek daných ČJF a MŠaT.
Jedno z nich vzniklo se Slovanu Frenštát
p.R., kde je splněna základní podmínka pro
kvalitní zimní trenink a tím je především způsobilá hala, 20 ustajovacích míst, ubytování,
stravování a jiná sportovní vyžití jako např.
bazén, bowling, místnost pro konzultace, diskuse, promítání videozáznamů při denním
vyhodnocování apod. Společně s pí.Havrlantovou jsme se podíleli na zpracování celého
programu a tento oddíl byl vybrán pro skákání a voltiž. Pochopitelně k řádnému chodu
spolupracuje mnoho členů oddílu.
V tomto SCM mohou pracovat děti, které
splňují nejen požadavky talentu a vhodných
koní, ale mají i o účast zájem. Vše se pochopitelně odvíjí na základě dobrovolnosti.
Účastníci pak využívají ekonomické výhody
a mimo dopravy, mají vše zdarma. Finanční
částky na stravování, ubytování, nájmy
a odměny trenérů jsou však MŠaT přesně
stanoveny a je nezbytné je dodržovat. To
pochopitelně podléhá přísnému zúčtování,
které kontroluje ČJF a MŠaT.
Již před rokem 2000 tady bývala ve Frenštátě soustředění talentované mládeže. Na
rozdíl od jiných sportů je v jezdectví zásadní
problém s koňmi. Snažíme se tedy vybrat pro
práci v SCM především děti, které mají dva
i více vhodných koní. K tomu je nezbytné
zázemí v domácích oddílech, či sponzorech
a samozřejmě rodičích. Ale i to dnes ovlivňuje od první chvíle budoucí kariéru jezdce.
K organizaci práce SCM. Na podzim to bývá
čtyři až pět čtyřdenních soustředění. Ve čtvrtek
po příjezdu probíhá ustájení koní, seznámení
koní s halou a seznámení dětí s programem.
Další dny je již pravidelný trénink. Podzim je
zpravidla zaměřen na základy ježdění. Jaro
pak na konkrétní disciplinu, v mém případě
tedy skákání. Zúčastnit se mohou děti od
12 do 18 let. Po zkušenostech jsme snížili
věkovou hranici. Zjistili jsme, že děti, které
nastupují po 15-ti letech, již mají spoustu neodstranitelných návyků, které zabraňují dalšímu
růstu. Nejlepší je věkový průměr 13,5 let.“
Kdo a jak provádí výběr?
„První výběr na počátku práce SCM provedly jednotlivé oblasti. Postupné doplňování
dalších jezdců do SCM za jezdce, kteří dovršili 18 let věku, již provádím především já
osobně. Pochopitelně se snažím o co největší objektivitu. Osobně se zúčastňuji závodů
a pozoruji jak jsou děti talentované a jak jsou
v domácích oddílech připravovány. Přihlížím
k doporučení trenérů, ale konečný výběr podléhá mému schválení.“

Kolik dětí pracovalo při zimní přípravě
2003/2004?
„Limit byl dvanáct dětí a dvacetčtyři koní
a ten byl letos dodržen.“
Jaké cíle si ve SCM ve Frenštátě kladete?
„Naučit klasickému ježdění a dodržování
všeobecně platných zásad. Chceme děti
naučit správným návykům. Víme, že fluktuace je v každém sportu, že mnozí z nich nakonec nebudou vrcholovými sportovci. V jezdectví je vše, z již uvedených důvodů, mnohem obtížnější. Může se stát, že podmínky
současných jezdeckých nadějí se změní, že
ekonomická podpora nebude dostatečně
silná, že nebudou mít další vhodné koně pro
vrcholový sport a čeká je ještě mnoho dalších
úskalí. Doufám však, že i když se ze všech
jezdců, kteří prošli SCM nestanou elitní jezdci, budou mít již nastálo vžité správné jezdecké návyky, které třeba mohou uplatnit jako
budoucí cvičitelé či trenéři. V tom všem mi ve
Frenštátě pomáhají zkušení trenéři Jan Pellar
a Jaroslav Kuželka. Zvolil jsem si tyto spolupracovníky, protože mají velké zkušenosti
a oba jsou žáci plk. Myslíka. Je naší povinností předat tyto zkušenosti mladým adeptům
jezdeckého sportu.“
Máte nějaký systém kontroly výsledků
vaší práce?
„Každoročně organizujeme ve Frenštátě
i dvoje kontrolní závody. V hale při Poháru
žen a na otevřeném kolbišti při Májové ceně.
Zde hodnotíme výsledky jezdců s možností
účasti až na republikovém mistrovství. Účast
na těchto soutěžích je však také zcela dobrovolná. Jména jezdců, kteří prošli SCM však
v mnoha případech již znají v celé ČR. Ať
jsou to již dnes starší jezdci J. Kincl či L. Gladišová, či v nastupující generaci M. Vavříková, H. Kuželková, K. Flisníková či velmi talentovaná K. Šindelková.“
Děkujeme za rozhovor.
Jiří Gebauer
Druhým trenérem SCM je Jiří Pecháček.
I jeho jsme požádali o zhodnocení letošní
zimy na Nové Americe.
„V zimě 2003/2004 jsme se od listopadu
scházeli každý měsíc a proběhlo tedy celkem
šest soustředění. Na počátku zimní práce
bylo do SCM vybráno 15 dětí, ale z různých
důvodů se v průměru zúčastňovalo tak okolo
11 dětí. Zde musím vytknout některým účastníkům, že jejich omluva neúčasti dorazila
pozdě či vůbec ne. V jednom případě mám
i jezdce, který s účastí při práci ve SCM souhlasil, ale pak se ani jednou nedostavil.
Pochopitelně účast je zcela dobrovolná, ale
je škoda, že v takovém případě je blokováno
místo, které by určitě rád využil jiný jezdec.
Na druhé straně jsme se i při menším
počtu jezdců snažili využít kapacitu pro ustájení koní. Těch bylo při každé práci ke třiceti
a někteří jezdci tak měli tři až čtyři koně.“
Jak jste spokojen na Nové Americe?
„Jsem rád, že se mě ptáte, protože spolupráce se střediskem na Nové Americe je velmi
příjemná. Středisko pracuje pod vedením
I. Černocha a máme zde veškerý komfort.
Všichni se nám snaží vždy vyjít vstříc a podmínky pro naší práci jsou zde zcela ideální.“
Jak ovlivňujete výběr dětí pro SCM?
„Stejně jako na Moravě i u nás byl prvý
ročník vybrán na základě oblastních doporučení, ale od té doby již další výběr mám na
starosti já osobně.“
Jaké mají vyhlídky Vaši svěřenci a máte
nějakou statistiku sportovní úspěšnosti
jezdců, kteří prošli Centrem?
„Musím říci, že osobně pro mě nejsou
výsledky jezdců ze SCM to nejdůležitější.
Myslím si, že podstatné je, aby měli mladí

-3-

jezdci příležitost naučit se základním klasickým zásadám. I když sportovní úspěšnost je
jistým potvrzením naší práce, speciálně v jezdectví zde hraje roli tolik faktorů, že bych
okamžitou sportovní úspěšnost tolik nepřeceňoval. Daleko víc se raduji z toho, když vidím
pěkně stylově zvládnutý výkon. O tom, že
jezdci, kteří si v raném sportovním věku
dokáží zafixovat správné jezdecké zásady,
budou nakonec dlouhodobě úspěšní, vůbec
nepochybuji.
Ale pokud chcete skutečně slyšet nějaká
jména, tak máme v našem SCM mistry ČR
ve svých kategoriích K. Štochlovou, Z. Hájkovou či J. Novotného, ale i jinak úspěšné jezdce jako je V. Krajníková, či A. Pejosová. Ve
SCM pracuje i vítězka loňské soutěže Amazonka v Kolíně A. M. Lišková nebo vítězka
seriálu Orling Cup v Mostě V. Rosická.“
Vedle toho, že stále více pracuje jako
trenér, udržujete si i vynikající jezdeckou
formu. Prozraďte nám co chystáte pro
sezónu 2004 jako jezdec?
„Jedničkou stáje zůstává VENEUR, který
začne treninkově ve Staré Boleslavi, ale
naplno by měl již soutěžit při prvním kole
ČSP v Praze na Císařském ostrově. V současnosti mám v práci i několik mladých koní
našeho vlastního chovu. Myslím, že je mezi
nimi několik velmi dobrých talentů ať již po
hřebci ROSARIO, ale patří k nim určitě i pětiletá klisna z irské LAUGHTON’S LADY po
hřebci LANDOS.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
trenérských i sportovních úspěchů.
Cyril Neumann

Meredith v čele
Posledním kolem letošní západoevropské ligy Světového poháru byly soutěže
v Göteborgu. Ty se konaly 8.-11. dubna.
V kvalifikaci na Velkou cenu si v pátek 9.
dubna nejlépe vedla irská jezdkyně J. Kürten (QUIBELL), která zvítězila před
M. Ehningem na ANKA 191 a M. Whitakerem s PORTOFINO.
V nedělní Velké ceně však bylo všechno
jinak. Do rozeskakování o prvenství se
dostalo deset dvojic. V té chvíli již bylo současnému vedoucímu jezdci FEI skokového
žebříčku L. Beerbaumovi jasné, že se jeho
postup do milánského finále nekoná. Se
4 body mu totiž připadlo ex equo 11. místo
a s ním i poslední 2 body a to k postupu
mezi elitní osmnáctku nestačilo.
K radosti domácího publika zvítězila
Malin Baryard na BUTTERFLY před Meredith Michaels-Beerbaum s SHUTTERFLY
a Sören von Rönne - CANTARO 11.
Druhé místo v Göteborgu a s ním i závěrečných 17 bodů vyneslo zpět do čela celkové klasifikace letošního ročníku Meredith
Michaels-Beerbaum. Postupová místa
mezi nejlepšími osmnácti jezdci a s nimi i
postup do Milána mají po závodě v Göteborgu: R. Pessoa, L. Philippaerts, O. Becker, R.-G. Bengtsson, M. Baryard, M. Kutscher, T. Velin, J. Lansink, B. Broucqsault,
P. Wylde, H. Weinberg, E. van der Vleuten,
T. Hassmann, M. Whitaker, M. Ehning,
Ch. Barbeau a W. Schröder.
Protože postupovou pozici má z titulu
vítěze předchozího finále i tak zaručenu
M. Ehning, mohl by postoupit ještě i
H. Bourdy z 19. příčky. Komu však udělí
pořadatelé divoké karty teprve uvidíme.
Protože však mezi postupujícími jezdci
není nikdo z italské špičky dá se předpokládat, že to bude některý z domácích
jezdců.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Šlechta ve formě

Velká cena Tarpan

Halovou sezónu 2003/2004 uzavřely
v neděli 4.dubna jezdecké závody ve Všemilech. Počet startujících sice nebyl příliš
vysoký (celkem 59 startů), protože se ve
stejném termínu konaly již i soutěže na
otevřených kolbištích, ale o kvalitní výkony
nebyla nouze. Postarali se o ně především
domácí jezdci M. Šlechta a K. Papoušek,
ale ve Všemilech startoval i A. Opatrný.
Soutěž č. 1 byla pro nízký počet startujících zrušena, a tak se začínalo druhou
soutěží do 110 cm na limitovaný čas.
Z deseti startujících se nejlépe umístila
Karolína Plchová s hřebcem WICKED
BUBBL.BROWN SUGAR s.v. (SK Apollon). Tento překrásný New Forest - jezdecký pony bude předveden i na výstavě koní
v Praze na Císařském ostrově.
V soutěži se stupňovanou obtížností se
žolíkem (do 120cm) zvítězil Rudolf Doležal
- LOPA (JK Jezbořice) před Evou Martínkovou s ATLANTA 2 (SS Eva Martínková).
Stejně jako před čtrnácti dny v Tróji, i ve
Všemilech zvítězil v hlavních soutěžích
Miroslav Šlechta. V soutěži -L*- vyhrál na
CELESTA KALEK a s CALINDO obsadil
třetí příčku. Druhý byl Aleš Opatrný
s DANCE AND JUMP (JS Opatrný Hořovice). Ve stupni -S*- vyhrál M. Šlechta
s CURIER CARILEX. Stříbrnou příčku
vybojoval v rozeskakování jeho stájový
kolega K. Papoušek s LARAMON
a poslední v rozeskakování skončil A.Opatrný s koněm CYRIL. I další pozice obsadili
tito tři jezdci ve stejném pořadí: 4. M.
Šlechta - CELESTA KALEK, 5. K. Papoušek - KIBARA a 6. A. Opatrný - EUROS.

Termín CSN, CSN-Y/J Velké ceny TARPAN,
které pořádá JK Tarpan Odolena Voda je stanoven na 4.-6. června. Jak jsme již informovali, po
několika letech pořádání na poběbradském kolbišti dochází letos ke změně a Velká cena Tarpan bude na kolbišti společnosti In Expo
v Praze na Trojském ostrově. Pořadatelé již
vydali první tiskovou informaci, která přináší
následující zprávy:
● Celkově vyplacená dotace bude 300 000,Kč. Dvoukolová Velká cena (-ST- + -T-) bude
dotována celkovou částkou 145 000,- Kč (25 +
120 tis.). Bude přístupna všem, ale junioři a mladí
jezdci musí startovat s jiným koněm než se kterým se zúčastní své hlavní soutěže.
● Dvoukolová Velká cena určená juniorům
a mladým jezdcům bude stejně jako v minulých
letech obtížnosti -S- a -ST- a bude dotována
dohromady částkou 75 000,- Kč (25 + 50 tis.).
● V rámci závodů se budou konat i pražské
mistrovské soutěže ve skocích. Junioři budou mít
dvě kola -S-, senioři -S- a -ST-.
● Začátek soutěží plánují organizátoři v pátek na
14.00, v sobotu na 10.00 a v neděli na 9.00 hodin.
Podrobný rozpis soutěží najdete na internetové
adrese www.tarpan.cz, nebo si požádejte o jejich
zaslání poštou či faxem na tel.: 602 368 243.

Jorga zahájila
Cenou Jorgy zahájili sezónu drezúristé
10. dubna na Přední Kopanině. Mezinárodní účast zajistil německý jezdec Löffler se
dvěma koňmi PATRON a VINDARIS, který
také zvítězil ve dvou úlohách IM I. Domácí
V. Kadlecová na HOROSKOP si vítězství
odnesla z obou soutěží GP. V mezičase
byly na programu i soutěže handicapovaných jezdců v paradrezúře, které organizoval JK Kvítek.

Za Lubošem a Mayou Kopeckých
Tragické zprávy tohoto roku bohužel
nekončí. Další krutá informace zasáhla
všechny přátele Luboše a Majky Kopeckých,
kteří zahynuli při tragické dopravní nehodě
v neděli 4. dubna.
Luboš Kopecký a jeho manželka, známá
pamětníkům
spíše pod jménem Křičková,
patřili k výrazným osobnostem našeho jezdeckého života
padesátých a
šedesátých let.
Oba, nejprve za
UJK Svazarmu
Praha a později
za Slovan Čs.
Film
Praha,
dosahovali skvělých sportovních výkonů v konkurenci tehdejší vynikající gardy poválečných jezdců. Oba
byli jezdeckými partnery takových osobností
jako F. Lechner, F. Jandl, L. Myslík či
F. Šembera a upozornili na sebe nejprve
v drezúře. L. Kopecký získal na CAREVIČ
stříbrnou medaili na národním šampionátu
v roce 1955 a Majka Křičková zahájila své
medailové žně roku 1956 s koněm BOJAR.
Od těchto let až do roku 1968 nechyběli na
žádném národním šampionátu a v průběhu
těchto let získala M. Kopecká celkem devět
medailí v drezúře jednotlivců a šest medailí
v soutěži družstev. V letech 1959 až 1962
byla naprostou drezúrní jedničkou Československa a vedle všech mistrovských titulů
mezi ženami bylo neporazitelné i drezúrní
družstvo ve složení M. Křičková - FAMIR,
F. Janda - NARVIK a F. Šembera - IVO.
L. Kopecký si v počátcích své kariéry

vysloužil také ostruhy na drezúrním obdélníku, ale později se věnoval především všestrannosti a s koněm IBRAHIM získal stříbrnou medaili na šampionátu v roce 1962.
L. Kopecký si získal prestiž i jako jeden
z nejmladších
předsedů tehdejších jezdeckých
oddílů a v čele
Slovanu
Čs.
Filmu stál u
základů prestižních
závodů
Ceny Čs. Filmu,
která byla průkopníkem velkých mezinárodních
soutěží
v ČR a na jejichž
základech stojí i
naše současné
CSIO.
Kontakty
s rodnou zemí
byly na dvacet let přerušeny v roce 1968
odchodem do zahraničí. Jejich druhým
domovem se staly Cáchy, jistě i pro jejich
jezdeckou minulost.
V roce 1989 byla navázána dávná přátelství, udržovaná v dobách totality jen sporadicky, a oba bývalí jezdci stále častěji pobývali v České republice. Naposledy se s řadou
svých dávných přátel setkali při loňském
podzimním setkání bývalých členů jezdeckého klubu Čs. Filmu. Osudnou se jim však
stala další cesta do ČR a dopravní nehoda
nedaleko Wiesbadenu.
Poslední rozloučení s manželi Kopeckými
se konalo v úterý 13. dubna v jejich současném bydlišti v Belgii.
Luboš Kopecký by se v roce 2004 dožil 70
let a Majka Kopecká oslavila v lednu neuvěřitelné 76 narozeniny.
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Sportovní
kalendáﬁ
21.4.
23.-25.4.
23.-25.4.
23.-24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.4.
24.-25.4.
24.-25.4.
25.4.
25.4.
25.4.
30.4.
30.4.-2.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.-2.5.
1.-2.5.
1.-2.5.
1.-2.5.
2.5.
2.5.
2.5.
2.5.

Brno-Veveří
Z-L
Praha - Cís. ostrov Z-ST ČSP
Pardubice
C/Z-L
Kladruby n.L.
A/S-T
Přední Kopanina
D/Z-TT
Loňovice
ZM-L
Mělník
D/Z-S
Řitka
Z-L
Děpoltovice
ZM-S
Hostouň
Z-L
Trnová-Vísky
ZM-L
Ústí n.L.
ZM-L
Hořice
ZM-ZL
Lhotka u Hranic ZM-L, D/Z-L
Třešť
ZM-ZL
Brno-Veveří
Z-ST
Ostrava
ZM-S
Nebanice
D/Z-S
Kolesa
D/Z-S
Mikulov
D/Z-S
Všemily
Z-L
Tetčice
CVI**
Vlašim
ZM-L
Nymburk-Komárno
ZM-L
Husinec
ZM-ST
Mariánské Lázně
Z-ST
Kunčice
D/Z-S
Vysoká n.L.
Z-L
Hvězda
Z-S
Nová Amerika
reining
Poštorná
D/Z-S
Zbraslav
E
Čakovičky
ZM-L
Horka n.M.
ZM-L
Petrovice-Závada
ZM-ZL
Humpolec
Z, D/Z-L
Všemily
Z-ST
Hnanice
ZM-L
Skaštice
ZM-L, D/Z-L
Frenštát p.R.
ZM-S
Horky n.J.
ZM-L
Přeštěnice
ZM-L, D/Z-L
Uherčice
Z-S
Čakovičky
D/Z-S

Heroutická drezúra dříve
Pořadatelé závodů v Herouticích oznamují, že drezúry stupně -Z-ST (KMK 5 a 6ti
letých, kvalifikace na MČR dětí, juniorů
a ml. jezdců), jsou přesunuty z původního
termínu 30. května na 23. května.

Podkováři ve Středoklukách
Den podkovářů pořádá Živnostenské
společenství podkovářů 24. dubna v areálu
Integrované střední školy ve Středoklukách. Zahájení v 10.00 hodin. Vstupné 50,Kč, informace na tel.: 604 790 840.

Žitná Agro centrum s.r.o.

Netolice
● prodá starší chovné klisny teplokrevníků s velmi dobrými původy.
● nabízí dobrým jezdkyním, 12-16 let
zdarma trénink na sportovních pony.
Eventuální účast na závodech v ČR
a zahraničí.
● hledá trenéra mladých koní, dobrého
jezdce, min. třída -L- ve skocích a drezúře pro odpovědnou zadanou práci (vedení osob a stájí). Znalost NJ nebo AJ.
● hledá vedoucího koňské farmy,
který by chtěl pracovat samostatně
a odpovědně ve velkém chovu v jižních
Čechách. Do náplně práce patří také
práce s mladými koňmi. Znalost NJ a AJ.
Tel.: Po-Pá 7-15 hod.: 388 324 920

Inzerce
● Prodám autobus na 6 koní. Cena 85 000,- Kč. Tel.: 777 329 439.
● Prodám slámu i přivezu - velké kulaté balíky 250 kg. Tel.:
608976606
● Prodám štěňata JACK RUSSEL TERIÉRA tel.: 776 747 920 - večer.
● Jezdecké středisko u Prahy přijme ihned ošetřovatele koní
se znalostí jízdy a dále obsluhu v malém restauračním provozu, ubytování v místě. Písemné nabídky s přehledem kvalifikace a praxe zasílejte na adresu redakce.
● Přijmeme ošetřovatele a jezdce koní pro sportovní stáj
v SRN - Weiden. Tel.: 0049 91 729 838 006.

Pokud máte zájem o krmivo pro koně
firmy Schaumann ČR, obraťte se na
naše poradce v regionech

Jméno
Ing. J. Adámek
Ing. P. Bydžovský
Ing. J. Cikryt

Adresa
Agroservis 1. zemědělská a.s.
Višňové u Znojma 671 38
Pod Strašnickou vinicí 32
Praha 10 - Strašnice 100 00
Dlouhé 56, Bobrová 592 55

Ing. P. Flaišhans

Telefon
515 300 400

Fax
Mobil
515 339 146

274 778 903

602 329 796 Příbram (východ) - Benešov - Praha (východ)
Mělník -- Mladá Boleslav - Litoměřice (východ)
566 673 503 602 162 177 Jihlava - Žďár nad Sázavou - Svitavy Blansko - Brno-venkov (sever)
385 311 071 777 244 096 Český Krumlov - České Budějovice
Jindřichův Hradec
602 719 926 Přerov - Olomouc - Vyškov
327 399 460 602 352 828 Kolín - Kutná Hora - Chrudim - Havl. Brod
728 847 763 Klatovy - Domažlice - Plzeň (jih)
606 651 950 Prachatice - Strakonice - Písek
Příbram (jihozápad)
602 564 895 Bruntál - Šumperk - Jeseník
602 338 784 Ústí n. L. - Děčín - Česká Lípa - Liberec
Nymburk - Jablonec n. N. - Semily - Jičín
Trutnov - Náchod (západ)
777 292 961 Rakovník - Rokycany - Kladno
Praha (západ) - Beroun - Příbram (sever)
602 184 104 Tábor - Pelhřimov

566 673 503

Otavská 11
České Budějovice 370 11
Ing. L. Gočaltovský Velký Újezd 113, 783 55
Ing. P. Hobza
Chotusice 205, 285 76
Ing. J. Kadera
Otěšice 44, Přeštice 334 01
Ing. M. Kastner
Radomyšl 240, 387 31

327 399 460
377 912 534
383 392 421

MVDr. P. Löwenthalová Hlubčická 154, Krnov 794 01
Ing. M. Masopust Ke školce 361, Křinec 289 33

554 614 926
325 588 526

Ing. P. Nečesaný
Ing. M. Pícha
Ing. V. Podolský

385 311 071

Stochovská 29
235 325 912
Praha 6 – Ruzyně 161 00
Dělnická 267/III
384 322 733
Jindřichův Hradec 377 01
Bohdanecká 133, Hradec Králové 503 11

Ing. F. Slepička

Na Štěpánce 458
Plzeň – Křimice 322 00

377 822 421

Ing. P. Sobola
Ing. L. Štůrala

Havlíčkova 26, Svitavy 568 02
Bartošovice 276, 742 54

461 541 603
556 758 737

R. Valeš

Brněnská 278
546 427 151
Říčany u Brna 664 82
Jasmínova 1617, Ostrava Poruba 708 00

Ing. P. Veselský

Region
Třebíč - Znojmo - Břeclav (západ)

604 207 535 Hradec Králové - Pardubice
377 822 421 602 477 202 Tachov - Plzeň (sever) - Cheb - Sokolov
Karlovy Vary - Chomutov - Most - Louny
Teplice - Litoměřice (západ)
602 462 447 Náchod (jih) - Rychnov n. K. - Ústí n. O.
556 758 737 602 556 670 Zlín - Vsetín - Kroměříž - Prostějov - Nový
Jičín - Frýdek Místek - Ostrava - Karviná
724 047 962 Brno-venkov (jih) - Břeclav (východ)
Hodonín - Uherské Hradiště
602 790 007 Opava
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Hřebec

577 ROCK’N’ ROLL
(Rasso, Landgraefin), výkonnost -TT-, dva potomci
v chovu, SRN z osmi potomků tři výkonnost -T-, ČR
jeden potomek -T-, pět
potomků -ST-. Hřebec v cílové plemenitbě. Připouští na
stanici hřebců Páterov, Bělá
pod Bezdězem (Svinčice).
Omezeně inseminační dávky.
Tel.: 326 701 624,
603 264 800.

Výsledky
Plzeň - Bory 27.3. drezúra -Z1- (7)
1. Brožová - FIRE BOY (Plzeň-Bory), L1- (7) 1. Ryndák - BLACK 2 (Fa Lentur), -JD- (5) 1. Sigismondi - EWA K
(Gruberovi), -L5- (6) 1. Ryndák - BLACK
2 (Fa Lentur), Kür vJ )5) 1. Brůhová MODANA-K (Plzeň-Bory).¨
Plzeň - Bory 28.3. -ZM- 4.-5letí (5)
1. Mayer - DEANEUS (Lučkovice), -Z(18) 1. Neústupná - WHINNY (PlzeňBory), -ZL- (20) 1. Rédl - VIKOMT (Bernartice), -L- (8) 1. Kůst ml. - BOLERO 2
(Domažlice).
Opava Kateřinky 3. - 4. 4. -ZM- 4.a
5 letí 1.rokem - 1. skup. (13) 1. Žíla GULIVER (Mustang Lučina), 2. skup.
(16) 1. Lamich - CARGO Z (Kateřinky), Z- 4.a 5letí 1. rokem - 1. skup. (12) 1. J.
Hruška - CHARLESTON Auto Sitta
(Kateřinky), 2.skup.(14) 1. Lamich CARGO Z (Kateřinky), -Z- děti a junioři
(11) 1. Flisníková - RIVAL (Equiteam
Flisník), dvouf. skák. 100/110 - ostatní
(36) 1. Žíla - CRYSTAL (Mustang Lučina), -ZL- děti a junioři (10) 1. Bittnerová
- HURIKÁN- Bioveta a.s. (Bioveta), 2.
Zwinger - TUDOR (Kateřinky), 3. Vaníčková - BOMPARI (Hermelín klub), ostatní (40) 1. J. Hruška - ATYŠ (Kateřinky), Z- děti a junioři (6) 1. K. Kopišová VICARIE (Frenštát), 2. T. Vitásková NEON (Kateřinky), 3. Krhutová - ORY 1
(Frenštát), dvouf. skák. 100/110 ostatní
(24) 1. Holý - ANABELL 1 (Hřebčín
Amona), -ZL- děti a junioři (14) 1. Kincl BANCKROF (Horymas Hor.Město), 2.
Vavříková - ETNA 1 (Stáj Vavřík), 3.
Flisníková - UNIE 3 (Equiteam Flisník).
ostatní (42) 1. Žíla - LIGORETO
(Mustang Lučina), 2. Kubrický - DIRANA
(SS Kubrický), 3. J. Hruška - NAGANE
Agromarket H+B (Kateřinky), -L*- (35) 1.
J. Hruška - AURELIUS, 2. J. Hruška NAGANE Agromarket H+B (Kateřinky),
3. Kučerová - SWING (Swing Havířov),
4. Eim - CASSILIUS (ZH Tlumačov), 5.
Kavanová - UNITA 3 (Milostovice).
Přední Kopanina 10. 4. -L0- (9) 1.
Bendová - PICASSO, 2. Bendová REKORD (PKJ Gabrielka), 3. Resselová
- PIŠKOT (Makotřasy), -L7- (7) 1. Šretr DUET VOGT (Ústí n.L.), -JD 03- (5) 1.
Neumannová - THALIS (PKJ Gabrielka),
-GP B 03- (5) 1. Kadlecová - HOROSKOP (Př. Kop.), 2. Loffler - VINDARIS
(SRN), 3. Hyťhová - VIKING (St. Plzenec), -IM I 02- (5) 1. Loffler - PATRON
(SRN), 2. Šretr - CATO JOALIS (Ústí
n.L.), 3. Havlíčková - KANT (Př. Kop.), GP 99 při hudbě (5) 1. Kadlecová HOROSKOP (Př. Kop.), 2. Loffler - VINDARIS (SRN), 3. Hyťhová - VIKING (St.
Plzenec), -IM I 02- (7) 1. 1. Loffler PATRON (SRN), 2. Kadlecová HORALKA (Př. Kopanina), 3. Šretr CATO JOALIS (Ústí n.L.).
Nová Amerika 10.-11. 4. -Z- (60) 1.
Sojka - BRIT (Ranč 3D Sobinov), -ZL(61) 1. Sojka - BRIT (Ranč 3D Sobinov),
-L- (29) 1. Macek - PRELÁT (JS Javorník), 2. Tretera - BARCHAT (Tretera), 3.
Hassová - CONDÉ (Nisa Jablonec),
stupň. obt. do 110 cm (44) 1. Pejosová
- GAL (Krakonoš Trutnov), -L- (32) 1.
Skřivan - RYTMA CaC Leasing (Manon
Litomyšl), 2. Černohorský - RIA (Hřebčín Suchá), 3. Tretera - BARCHAT (Tretera), -S- (20) 1. Šoupal - ČARAS, 2.
Šoupal - CC CASH Kentaur (SK Olympia), 3. Doležal R. - BOHEMIA STAR
(Jezbořice).

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

- 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

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. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
Velkoobchod - maloobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325,
e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz www.equisport.cz

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 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

Pronájem přívěsu Wörmann
na 2 koně - hm. 640 kg
Cena 650 Kč/den víkend,
500 Kč/ všední den.
Praha 9 nebo
Brandýs n/L.

Tel. 607 514 348
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