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Hatla boduje
Poslední závod započítávající
se do olympijské kvalifikace
v irském Ballindenisk se J. Hatlovi
vydařil skutečně senzačně. Pořadatel vypsal na dny 24. a 25.
dubna celkem tři soutěže CIC
úrovně od jedné do tří hvězd. Ve
dvou soutěžích J. Hatla zvítězil
včetně té nejdůležitější a v jedné
byl druhý.
Nejvíce byla pochopitelně sledovaná CIC***, kde mohl náš jezdec získat nejvíce bodů pro svůj
případný start v Aténách.
KYRENEJENNALLA’S BOY
tentokrát nezaváhal. Nejprve
naše dvojice se ziskem 46,6 bodů
zvítězila mezi 27 soupeři v drezúře. Parkůr na velmi obtížném terénu dokončila dvojice pouze
s penalizací za čas a i po druhé
disciplině si udržela vedoucí
postavení.
Účastníky terénní zkoušky čekal
cross o délce 3 875 m s časovým
limitem 6 minut 48 s. To se ukázalo nejobtížnější protože koně a jezdce čekal velmi
obtížný a rozmoklý terén. Překážky byly podle
vyjádření J. Hatly sice rozměrově snazší než
skoky v Římě, ale výrazně technicky obtížnější.
Náš zástupce si však již nenechal vítězství uniknout a penalizací pouhého 1 bodu za čas s celkovým ziskem 49,6 bodu zvítězil.

Foto Z. Krásná

Foto Z. Krásná

Český skokový
pohár potřetí
Trojský ostrov, či lépe řečeno v názvosloví
zavedeném majitelem haly společností In Expo
Group, Císařský ostrov, má za sebou další velkou premiéru. V rámci jarní Výstavy koní bylo
uspořádáno první kolo třetího ročníku Českého
skokového poháru.

Výstava se prosazuje

Bude to stačit na OH?
Toto vítězství bude hrát pravděpodobně zásadní úlohu pro případný start v Aténách. Jak nám
sdělila manažerka stáje Z. Krásná, za vítězství
obdrží J. Hatla 41 bodů. Celkem bude tedy náš
jezdec mít 128 bodů v olympijské kvalifikaci.
V žebříčku k 13. dubnu byl na 25. místě. Nyní si
výrazně polepší a měl by se dostat hluboko do
kvalifikovaných míst. Vše nyní záleží na tom jak
se povede jeho hlavním soupeřům polským jezdcům Kamilu Rajnertovi (zatím 112 bodů) a Andrzeji Pasekovi (149 bodů) v Pratoni del Vivaro
v Římě, kde se koná poslední kvalifikační soutěž
ve dnech 1. a 2. května. Prognóza startu v olympijské military je však nyní více než příznivá. ČR
by tak mohla mít ve všestrannosti na OH svého
zástupce poprvé od roku 1964.
Vraťme se však do Ballindenisk. Program zde
doplňovaly i soutěže CIC* a CIC**. V obou měl
J. Hatla koně. KARLA startovala ve dvou hvězdách spolu s dalšími 29 dvojicemi. Po drezúře
byla výkonem 51,8 bodů pátá. Na parkuru chybovala dvojice sice jen jednou, ale přesto byla tato
chyba nakonec zcela zásadní. Cross šel J. Hatla
s úplnou nulou a právě o tuto chybu mu uniklo
i třetí vítězství. Druhý skončil o 3,3 bodu.
V CIC* sedlal náš jezdec klisnu FUTURE
ECLIPSE irského majitele a zde si opět s konkurencí (71 startujících) poradil přesvědčivě. Zvítězil
se 45,3 body po nejlepší drezúře, chybě na parkuru a bezchybném crosu.
Nyní se vrací koně i jezdec zpět do ČR. KYRENEJENNALLA’S BOY má minimálně dva měsíce
volno. Vše se však bude odvíjet od toho, zda
olympijské tažení J. Hatly bude úspěšné či nikoliv. A to se dozvíme v nejbližších dnech.

J. Hatla - KYRENEJENNALLA’S BOY

Když bylo před několika lety společnosti In
Expo doporučováno, aby přesunula svoji tradiční výstavu Kůň do jarního termínu, nikdo netušil,
že doporučení bude přijato v poněkud pozměněné představě. Společnost In Expo Group si
ponechala svoji výstavu Kůň v Lysé nad Labem
v tradičním podzimním termínu (letos se již
bude konat 11. ročník) a jarní období vyplnila
další výstavou s názvem Výstava koní a všeho
co ke koním patří. Tou zahájila provoz své haly
na Císařském ostrově na jaře roku 2002 a tudíž
se letos ve dnech 23.-25. dubna konal její třetí
ročník.
Tak jako si musí každý postupně vybudovat
svoji autoritu, i výstava na Císařském ostrově se
teprve usídluje v našem hipologickém kalendáři.
Třetí ročník však již prokázal, že si diváci
i odborníci začínají na toto jarní setkání zvykat

(Pokračování na str. 2)

Prvním vítězem Českého skokového poháru
2004 se stal K. Papoušek (CATRICK ORION)

SPORT

Světový pohár
Miláno 2004
Překvapivého vítěze má letošní, v pořadí již 26.
ročník finále Světového poháru ve skákání. Stal
se jím v neděli 25. dubna v milánské hale Francouz Bruno Broucqsault s DILEME DE CEPHE.
Cestu za vítězstvím zahájil francouzský závodník ve čtvrtek 22. dubna 6. místem. V prvním kole
finále Světového poháru (160 cm) si nejlépe vedl
předloňský vítěz Švýcar Markus Fuchs na
TINKA’S BOY. Ten byl v zahajovacím skoku do
160 cm na čas o více než půl sekundy rychlejší
než úřadující šampion Markus Ehning na ANKA.
Těsně na třetím místě skončila, v letošní západoevropské lize velmi dobře si vedoucí, M. Michaels
- Beerbaum s SHUTTERFLY (GER).
Z vítězné trojice naší ligy SP skončil nejlépe
Polák G. Kubiak (DJANE DE FONTENIS), který
dokončil s jedinou chybou na 25. místě. Turecký
jezdec S. Can (CORLANDA) byl také po chybě
29. a Estonec G. Klettenberg (NOVESTA) shodil
dvakrát a skončil v prvním kole na 34. místě.
Již druhé kolo však znamenalo vítězství pro
francouzského Bruno Broucqsaulta a DILEME
DE CEPHE. V tomto kole se o prvenství rozeskakovala sedmička bezchybných. Čtyři z nich prošli
i rozeskakováním bez chyb. V konečném pořadí
byl za vítězným Francouzem s fenomenální klisnou jeho stájový kolega Y. Candele na MILL
CREEK SWEET DREAM před M. Michaels Beerbaum a na 4. místě skončil L. Philippaerts
s PARCO. Toto kolo dokončili G. Kubiak a
G. Klettenberg s 8 body S. Can s 12.
Díky systému započítávajícímu k postupu do
třetího dvoukolového finále body podle pořadí
v prvních dvou kolech, postoupili dva jezdci
M. Michaels - Beerbaum a Bruno Broucqsault se
shodným počtem 78 bodů na ex equo prvním
místě. Oba tedy vstupovali do finále s nulou.
S odstupem jediné chyby byl za nimi M. Fuchs
a ostatní jezdci již ztráceli více než dvě chyby.
Z naší východoevropské trojice postoupil do
finále pouze G. Kubiak na 20. místě. G. Klettenberg skončil před branami na 31. příčce a S. Can
ještě o jednu pozici hůře. Do závěrečného dvoukolového boje postoupilo celkem 22 dvojic.
Jezdci nastupovali od nejhorších a tak byl
G. Kubiak v obou kolech téměř na začátku. Oba
závěrečné parkury dokončil s 12 body a po
konečných součtech již 20. příčku neopustil.
I u ostatních jezdců byli diváci svědky většinou
dobrých výkonů, ovšem ani ti nejlepší se nevyhnuli
chybám. Překvapivě obě kola s 8 body dokončil
loňský vítěz M. Ehning na ANKA, který se tak
musel spokojit s 13. místem, dvakrát 4 body inkasoval Švéd R. G. Bengtsson (MAC KINLEY) a dvě
chyby z prvního kola v konečném účtování jistě
mrzely další Švédku a jednu z favoritek soutěže
M. Baryard (BUTTERFLY FLIP). V závěru startovního pole, mezi těmi nejlepšími, se však hrálo skutečně o centimetry a posledních šest dvojic se
v obou kolech pohybovalo na hraně jediné chyby.
První zvládla obě kola bezchybně Francouzka
E. Angot na CIGALE DU TAILLIS. Devět bodů
z kvalifikace ji stačilo „jen“ na 4. příčku. Třetí skončil s celkovým součtem 8 bodů M. Fuchs. Předposlední nastoupil k závěrečnému parkuru Bruno
Broucqsault. Obdivuhodný výkon koně znamenal
pro francouzského reprezentanta totální nulu. I M.
Michaels - Beerbaum nastupovala k poslednímu
parkuru s čistým štítem. K souboji se svým soupeřem potřebovala čistý parkur. Nervově vydržela až
k předposlední překážce, kterou byl dvojskok. První
překážka kombinace však spadla a M. Michaels Beerbaum se musela s vidinou prvenství rozloučit,
i když by si jej jezdecky zasloužila více.
Vítězem 26. ročníku Finále Světového poháru
se tak stal Bruno Broucqsault.

Mattoni Cup
v Děpoltovicích
V sobotu 24. dubna byl v západočeských
Děpoltovicích prvním kolem zahájen Mattoni Cup.
První kolo bylo úrovně -S- a na startu se sešlo 14
startujících. Základní kolo absolvovaly bez chyb
dva účastníci a třetí umístěnou D. Balcarovou připravil o rozeskakování bod za překročený čas.
Vítězem se nakonec stal M. Matějka na
SKARA SALDO (Eggersmann Caro a.s. Chomutov), který i rozeskakování dokončil s nulou. Za
ním se 4 body v rozeskakování skončila domácí
K. Orlichová na BERBER.

REPORTÁŽE

Český skokový pohár potřetí
(Dokončení ze str. 1)

a i díky této masivní účasti ožil cíp Trojského ostrova svou dřívější slávou.
Navíc díky Výstavě koní, která si v hale žila
svým vlastním programem, nabídl kompletně
zaplněný prostor střediska na Císařském ostrově, rozmanitý program. Z takové nabídky si již
vyberou diváci všech kategorií, stejně jako tomu
bývá na velkých zahraničních soutěžích. Pořadatelé byli odměněni poměrně velmi slušným diváckým zájmem. Každý, kdo se v sobotu a neděli
24. a 25. dubna na Císařský ostrov vydal, si tak
mohl vybrat a podle ohlasů byla většina návštěvníků spokojena.
Na otevřeném kolbišti za halou naplnili jezdci
startovní listiny soutěží -S- a -ST- 60 až 70 člennými poli. Pořadatelé tak měli co dělat aby vše
stačili.
Zaskočilo je to především v sobotu, kdy byla
na programu zahajovací soutěž -L*- (71 startujících) a soutěž -S*- (74 startujících). Sobotní -Smělo navíc 33 dvojic v rozeskakování. Soutěž tak
končila s přibývajícím šerem až v půl
deváté
večer.
Z vítězství se radoval L. Jandourek na
OLZA Tiscali ze
stáje Equest před
K. Papouškem na
ALEDA Kalek (JK
Všemily) a J. Skřivanem s LABE JAMES CAC Leasing (Manon
Litomyšl).
V neděli pak zahájila soutěž -S*- na čas
a mezi 57 startujícími si vítězství odnesl
J. Papoušek na LESTER 2 z JO Srnín. A pak již
bylo na programu první kolo Českého skokového
poháru.
K soutěži VC Prahy úrovně -ST**-, kterou sta14. ročník KMK
věl J. Šíma a J. Sedláček nastoupilo 55 dvojic.
Sportovní program na Císařském ostrově
V základním kole na sebe, vedle tradičních
zahájily soutěže KMK. Protože ve středu 21.
favoritů, upozornil především M. Šlechta na
dubna se první KMK roku konaly v Brně, jednalo
COME ON JUNIOR (JK Všemily). I tato dvojice,
se již o druhou soutěž seriálového závodu roku
stejně jako dalších 18 zvládla základní kolo
s nulou. Dalších pět dvojic
bylo penalizováno pouhým
Foto J. Malinovský
bodem za překročený čas.
V rozeskakování tak nechyběl nikdo s favoritů a po
jejich boku se naopak objevila řada nových jmen jezdců i koní.
V rozeskakování se první
nula a hned ve velmi dobrém
čase (37,27 s) podařila rutinovanému K. Papouškovi na
CATRICK ORION z JK Všemily. Ten tak nastavil svým
soupeřům laťku skutečně
vysoko. Nikdo z dalších jezdců ho již nedokázal překonat
a pouze J. Skřivan (LABE
JAMES CAC Leasing) a
J. Pecháček (VENEUR - 4
body) se časem pod 40
s dokázali K. Papouškovi přiblížit. Prvním vítězem se tak
stal zástupce JK Všemily
K. Papoušek, který se s 18
body zařadil na čelo ČeskéJiž potřetí se hala na Císařském ostrově změnila na výstaviště ho skokového poháru 2004.
Druhý skončil J. Skřivan před P. Doležalem
2004. Kritériové soutěže tak zahájily v ČR již čtr(ROCKINA), V. Treterou (BARCHAT) a
náctou kapitolu.
O. Nágrem (ATLAS).
Nejvíce pozornosti na sebe poutal čtyřletý ročSponzorem Velké ceny Prahy byla krmivářská
ník nových koní a na Císařském ostrově se komifirma Hawens. Ta vedle svých produktů nabídla
saři J. Šímovi nejvíce líbil chomutovský TCHAIvítězným třem jezdcům i dvoudenní tréninkový
KOVSKY Equistro M. Matějky (po VOLTER).
pobyt ve stájích olympijského vítěze Jeroena DubPětiletý a šestiletý ročník patřil osvědčeným favobeldama, včetně ubytování pro dvě osoby.
ritům z loňska, o rok starším zástupcům stáje
Nechme se překvapit kdo z vítězů nabídku využije.
Bost Praha LACALETTO a YELLOW MAN.
Pohárová partie roku 2004 tak byla úspěšně
V jejich sedle budeme letos vídat S. Motygina.
rozehrána. Další kolo čeká na jezdce i diváky
v
rámci
Velké ceny Brna 8.-9. května.
Český skokový pohár boduje
Cyril Neumann
Když před třemi lety vznikla myšlenka na celoroční seriálovou akci, která by dokázala průběžně
vytvářet žebříčkové pořadí českých skokových
jezdců, možná zakladatelé ani nečekali s jak
pozitivní odezvou se myšlenka setká. Během
Květnovými závody na kolbišti Na Šabatce
dvou prvních ročníků vzala většina jezdců
v Praze 4 Komořanech vstupuje na pražskou
a dostatek pořadatelů Pohárovou ideu za svou
scénu nový pořadatel. JK Epona Praha zde 15.
a první soutěž třetího ročníku Českého skokovékvětna pořádá drezúrní závody, které budou prvho poháru to dostatečně prokázala. V sobotu
ními z pěti letošních střetnutí. V čele pořadatela neděli se na kolbišti společnosti In Expo sešla
ského týmu stojí R. Vikartová a zájemci mohou
podrobnosti získat na tel.: 736 608 273.
snad zcela kompletní česká jezdecká konkurence
a že začíná být akceptováno stále větším počtem
zájemců. Letos navíc spojili organizátoři tuto akci
s jednou s největších sportovních akcí letošního
jara, kterou bylo zahájení 3. ročníku Českého
skokového poháru.
Výstava na Císařském ostrově pochopitelně
nese duch větší a starší sestry z Lysé nad
Labem. Letos nabídla návštěvníkům 46 koní 24
plemen a v komerční části pak prodej jezdeckých
potřeb. Letošní výstava přinesla divákům i jednu
novinku. Páteční program uzavírala aukce sportovních koní.
V dnešní době, výrazně větší nabídky než
poptávky koní, je aukce velmi riskantním podnikem. Může být sice atraktivní podívanou pro diváky, pokud předvádění koně vzbudí zájem potencionálních kupců. Stejně tak se však může stát
naprostým fiaskem a fraškou, pokud se jeden
kůň za druhým vrací zpět do stáje.
Pořadatelé výstavy se na tento tenký led vydali
a nabídli k prodeji celkem 14 koní. Jako nováčci
v této oblasti se sice nevyhnuli chybám, ale na
druhé straně odvážnému štěstí přeje. Celou akci
zachránili dva kupci. Oba projevili zájem o koně
M. Martince a za jednoho zaplatili 280 000,- Kč
a v průběhu aukce byla cena navýšena o
30 000,- Kč a za druhého zaplatil zájemce
dokonce 530 000,- Kč z půl milionové vyvolávací
ceny. Pořadateli se tak akce přeci jen vyplatila.
V každém případě pokud by chtěl pořadatel aukci
pravidelně opakovat a chtěl, aby se stala vedle
služby prodávajícím i atraktivní podívanou pro
diváky, bude muset řadu věcí zdokonalit. Naštěstí
jsou v České republice stále ještě odborníci, kteří
i přes současný menší zájem o aukce, patří ke
zkušeným aukčním aktérům.

Drezúra Na Šabatce
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Česká vítězství v Itálii
Vedle Jaroslava Hatly svůj olympijský sen
stále nevzdává ani Aleš Opatrný. V současné
době je zatím stále na čtvrtém místě v kvalifikačním olympijském žebříčku pro Atény. Postupují
nejlepší tři a tak je každý bod získaný na mezinárodních závodech důležitý.
Pořadí na olympijském žebříčku jezdců z naší
skupiny I vede k 13. dubnu s výrazným náskokem Samantha Mc Intosh (Bul) se 1033 body. Na
druhém místě je Rosen Raitchev (Bul) s 376
body před Grzegorzem Kubiakem (Pol) s 314
body. A. Opatrný je za touto trojicí se ziskem 300
bodů. Pokud by byl postup na OH přislíben třem
nejlepším z této skupiny, měl by již A. Opatrný
k postupu velmi blízko. Nejlepší kůň jezdkyně
McIntosh HILTON ROUGE byl totiž v minulém
měsíci prodán a tato jezdkyně zatím nemá odpovídající náhradu k účasti na OH.
A. Opatrný navíc sbíral v posledních týdnech
další body. Využil ochoty italských pořadatelů, spojenou bezesporu s konáním finále Světového poháru v Miláně, a vypravil se na malé italské turné.
Ve dnech 9.-12. dubna byly naše barvy
zastoupeny při CSI*** v Arezzu a o týden později
ve dnech 15.-18. dubna pak na CSI*** Miláno.
V obou případech se již závodilo na otevřených
kolbištích.
A. Opatrný měl koně CRAZY LOVE, SILVIO
a FAMOUS. Spolu s ním cestoval do Itálie ještě
J. Papoušek s koňmi GEMINI T a AMARCORD
BIOFAKTORY.
V Arezzu zahájil v pátek 9. dubna velmi dobře
SILVIO, který po bezchybném výkonu ve skoku
do 140 cm na čas skončil na 5. místě. O 5 cm
nižší soutěž šel FAMOUS (4 tr. b.). Naopak
CRAZY LOVE si pohrála s první těžkou soutěží
závodů a po rozeskakování získala s A. Opatrným první italské vítězství pro ČR.
J. Papoušek zahájil také dobře. Nejprve
AMARCORD BIOFAKTORY absolvoval dvoufázové skákání do 135 cm bezchybně a skončil na
17. místě a poté ani GEMINI nechyběla v rozeskakování zahajovacího -T-, kde dokončila s 8
body.
V sobotu startoval FAMOUS v soutěži do 145
cm na čas a chyboval jednou, stejně jako SILVIO
v Malé ceně (140). V této soutěži byl i AMARCORD BIOFAKTORY, který dokončil s 8 body.
Druhý kůň J. Papouška GEMINI T měla na programu -do 140 cm, který zvládla s chybou.
I třetí den udělal FAMOUS v soutěži do 140
cm chybu. SILVIO měl již volno. Neskákali ani
GEMINI a CRAZY LOVE, kteří se však připravovali na pondělní Velkou cenu. Soutěžil však ještě
AMARCORD BIOFAKTORY, který ve skoku do
135 cm na čas skončil s nulou na 17.místě.
Velká cena byla na programu o velikonočním
pondělí a na jejím startu se objevilo 96 koní.
Pouze tři dvojice absolvovaly základní kolo bez
chyb. Vedle zástupce Švýcarska a Irska to byl
i A. Opatrný. Do finálového kola však postupovala dvacítka nejlepších a zde A. Opatrný ve snaze
o co nejrychlejší čas chyboval a naše dvojice
skončila na 9. místě. J. Papoušek s GEMINI
vzdal po třech chybách v základním kole.
V Miláně se zahajovalo v pátek 15. dubna.
A. Opatrný a FAMOUS absolvovali túru pro
mladé koně. V zahajovací soutěži (130/135) ještě
udělali chybu, ale v sobotním dvoufázovém skákání (130/135) již byli nejlepší a získali další vítězství pro ČR. Ani v nedělním finále (do 135)
nechyběla naše dvojice v rozeskakování. V nejrychlejším čase, ale bohužel s chybou, skončila
nakonec dvojice A. Opatrný - FAMOUS na 11.
místě.
SILVIO startoval ve třech soutěžích do 140
cm. V pátek si na své konto připsal vítězství
v zahajovacím dvoufázovém skákání. V sobotní
Malé ceně chyboval na posledním skoku.
V neděli pak měl na programu opět dvě fáze do
140 cm a po chybě ve druhé fázi skončila naše
dvojice na 13. místě.
J. Papoušek byl spokojen s oběma svými
koňmi. AMARCORD BIOFAKTORY byl nejprve
dvakrát bezchybný v pátečním dvoufázovém skákání do 135 cm (17. místo), ve stejné soutěži
v sobotu udělal jedinou chybu na posledním
skoku druhé fáze a v neděli zakončil soutěží do
135 cm se třemi chybami.
GEMINI T zahájila velmi dobře v pátečním těžkém skákání na čas, kde po bezchybném výkonu
skončila na 5. místě. V sobotu startoval J. Papoušek v halovém -T-. To bylo vypsáno především
pro účastníky finále Světového poháru, aby koně

měli opět příležitost halového startu. Naše dvojice zde dokončila s chybou.
V neděli pak nechyběl J. Papoušek a GEMINI
ve Velké ceně. Do rozeskakování se probojovalo
13 dvojic a mezi nimi i oba čeští zástupci.
J. Papoušek zde nakonec udělal chybu a skončil
na 13. místě. A. Opatrný a CRAZY LOVE si vedli
o něco lépe. Ani oni se však nevyhnuli chybě
a v konečném sčítání na ně zbyla 11. pozice.
Pro úplnou přesnost jen dodejme, že CRAZY
LOVE zahájila v Miláně v nejtěžší konkurenci
v pátek s jednou chybou a v sobotu měla volno.
Další závody, ve kterých lze získat body do
olympijské kvalifikace naší skupiny, jsou ve
dnech 30. dubna až 2. května v Modeně (CSI***)
a A. Opatrný na nich chybět nebude. Tentokrát si
do Itálie poveze koně FAMOUS, CRAZY LOVE
a GRAND.

Třikrát Jindra
Dubnové závody v Hořovicích (17.-18. 4.)
byly bohatě dotovány díky sponzorské pomoci
firmy TM DESIGN a.s. Praha zastoupené
pane J. Novákem. V sobotu byly na programu
tři dvouhvězdičkové soutěže L, S a ST, ve
kterých vždy zvítězil Jaroslav Jindra. Nejprve
v -L**- na HERIET ASSENT, potom v -S**s ATOM SCHNEIDER a nakonec i v -ST**- na
CONTENDER NAXOS. Zde mu největší konkurenci dělaly hořovické jezdkyně J. Opatrná
(LIPAN) a N. Roučková (GENETA), které se
s ním utkaly o vítězství v rozeskakování. Na 4.
a 5. pozici skončili J. Pilecký s BOLERO (SK
Altron Hoffmeister) a O. Nágr - ATLAS (JS
Mariánské Lázně), kteří dokončili základní
kolo s 1 bodem za čas. Nedělní program otevřela soutěž ZM pro děti, ve startovní listině
bylo 11 děvčat se šestnácti koňmi, většina
z nich jezdí pod vedením V. Opatrného. Několik se jich dokázalo prosadit i v další soutěži
-Z- i mezi dospělými, přestože to pro všechny byly
první závody na otevřeném kolbišti. Dvě nejmladší děti, které ještě nemohou startovat na velkých
koních, se předvedly v přestávce a teprve desetiletý
P. Vochozka s klisnou
RAZIÍ absolvoval naprosto
suverénně několik skoků
na výšce 140 cm.
Program uzavíraly opět
dvouhvězdičkové soutěže L a S, a nejspokojenější
asi odjížděli z Hořovic
manželé
Daňkovi
a
K. Hanušová (viz výsledky)
-lou-

Foto P. Loudová

J. Jindra - CONTENDER
NAXOS zvítězil v Hořovicích v hlavní soutěži -ST-

Zuzana Zelinková v Lipsku
Závěrečná Velká cena (S**) měla na startu 21
Jednou z důležitých jezdeckých osobností,
dvojic včetně LA MANCHE T. Do rozeskakování
která chyběla v Praze na Císařském ostrově,
se
dostalo pět dvojic. Nechyběla mezi nimi ani
byla Z. Zelinková z Tarpan Odolena Voda. Ta se
naše jezdkyně, která zvládla i rozeskakování bez
ve stejném termínu zúčastnila na pozvání sporchyb a skončila v konečném pořadí na 3. místě.
tovních přátel z Moritzburgu CSN v Lipsku. Do
Vítězství si odnesl M. Petschmann s JURANDO.
centra Saska si přivezla koně CARUSO T,
Nyní se můžeme na Z. Zelinkovou těšit u nás
LA MANCHE T a RICARDO T.
doma a dalším zahraničním startem bude až CSI
Vedle německých jezdců se na startovních lisKrakov, které se koná 15.-16. května. Na tyto poltinách objevil vedle naší jezdkyně i jeden jezdec
ské závody se ČR chystá s větší ekipou jezdců.
startující za Dánsko (J. Fleming) a jeden za
Švédsko.
Z. Zelinková zahájila
Foto J. Beranová
v pátek soutěží 130/135 kde
startovali koně RICARDO (0
+ 4) a LA MANCHE (0 + 0),
který skončil na 10. místě.
Druhou soutěží bylo skákání
do 140 cm na čas, kde
potvrdil svoji formu LA MANCHE opět bezchybným
výkonem a druhým desátým
místem. Zahájil i CARUSO,
který absolvoval s 8 body.
V sobotu bylo na programu honební skákání do 130
cm, které absolvovali
RICARDO (0) a CARUSO
(4). Druhým parkurem bylo
dvoufázové skákání 145/150
cm (S*). Zde si velmi dobře
vedl LA MANCHE, který po
výkonu 0 + 4 body skončil
na 9. místě. CARUSO opět
dvakrát shodil.
V neděli program vyvrcholil Finále Malé rundy
(140/145). Zde si velmi
dobře vedl CARUSO, který
skončil po bezchybném
výkonu mezi 23 startujícími
třetí. Naše jezdkyně se umístila i se svým druhým koněm
RICARDO, pro kterého zajistil výsledek 0 + 4 body 8.
místo. Vítězem se stal J. G.
Knutsen na CATANY 14.
Z. Zelinková - CARUSO T
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Zlatá podkova v Pardubicích na dvakrát
Letošní seriál soutěží Zlaté podkovy zahajovala jako každý rok v Pardubicích. Tentokrát však
pro stálý nárůst soutěží i soutěžících muselo být
zahájení 39. ročníku Zlaté podkovy rozděleno na
dvě části. A tak ve dnech 17.-18. dubna proběhly
nižší soutěže pro začínající koně, jezdce s pony
a soutěž -Z- a celkově bylo na jejich startech 84
koní. Záštitu nad soutěžemi převzal a osobně byl
přítomen hejtman pardubického kraje R. Línek.
První soutěží byla -Z- pro koně startující 1.
rokem a možnost startu dostaly i dvojice, které
chtěly soutěž zkusit jen jako veřejný trenink.
V soutěži startovalo a trénovalo celkem 27 dvojic
a ve výsledkové listině byl na 1. místě P. Sukdolák na RESIDENCE z Korzár Humpolec.
Pak již byla na řadě první seriálová soutěž
Zlaté podkovy kategorie pony. Mezi 19 startujícími byla nejlepší S. Erbeková na LIPAN z Moravské jezdecké společnosti Brno před I. Běhalovou
- BAK (HJK Litovel) a P. Smékalovou - SALINA
(Pony klub Olešnice). Nejmladší účastnicí byla
desetiletá A. Řeháková na LUPÍNEK (Apolenka
Pardubice), která skončila na 10. místě.
Poslední soutěží první části pardubické Zlaté
podkovy byla soutěž -Z- s 38 startujícími. Zvítězila R. Dvořáková na PODESTA (Cavalier Rynárec). Pozornost na sebe poutal i JUDr. J. Staněk,
který startoval na KATANY a skončil na 6. místě.
Pokračování první kvalifikace pro finále Zlaté
podkovy 2004 bylo o týden později ve dnech 27.
a 28. dubna. To se v Pardubicích sešlo 107 koní
a na programu byly čtyři hlavní soutěže „Podkovy“ Soutěž nadějí, Bronzová, Stříbrná a Zlatá podkova.
Největší zájem byl o Stříbrnou podkovu. Již od
drezúrní zkoušky však celou konkurenci (47 startujících) za sebou nechala I. Konečná na SYMPATIKA (JO Pegas). Náskok po drezúře neohrozila ani penalizace 6,80 bodu zas překročený čas
v terénu a čistým parkurem bylo vítězství zpečetěno. Na dalších místech skončila P. Pejřilová na

Memoriál
L. Jandourka
Další pokračování tradičních jarních závodů ve
Staré Boleslavi, které nese jméno zakladatele
oddílu již 34 let, se konalo 17.-18. dubna. První
den byl věnován Memoriálu (-S*-) a v konkurenci
38 dvojic se již po několikáté vedlo nejlépe
domácímu L. Jandourkovi. Tentokrát zvítězil na
OLZA Tiscali po rozeskakování mezi 20 koňmi.
Na druhém místě skončil J. Pecháček s VENEUR
(stáj Pecháček) před R. Doležalem na BOHEMIA
STAR (JK Jezbořice). L. Jandourek byl úspěšný
i druhý den, který byl věnován nižším soutěžím,
když na OBERON zvítězil ve dvoufázovém skákání do 110 cm v maratonu 82 koní.

Foto J. Bělohlav
Vítězem první kvalifikace Zlaté podkovy se
stal P. Vereš na PAMELA
HARUN 8 (Hradecký JK) a J. Vobořilová
s LUCKY LADY (Flamenco).
O stupeň nižší soutěže určená juniorům
a dětem (Bronzová podkova) nebo mladým
koním (Soutěž nadějí) měly shodně po 18 startujících. Mezi mladými koňmi si nejlépe vedl JAZZ
Jiřího Cipry z JS Pastviny Pilníkov a mezi juniory
M. Příhoda na MARKÝZO (JK PAM Jamenská).
Zlatá podkova (CNC*) byla vypsána jako
Memoriál Vl. Matouška a na startu měla 24 dvojic.
Vedení se po drezúře ujal P. Chvojka na
GOYA/CHARLESTON (Stolany) jen velmi těsně
před R. Dvořákovou - VADAMA (Cavalier Rynárec). Tentokrát nebylo v Pardubicích o napětí
nouze. V terénu zkušená R. Dvořáková nezaváhala a dokončila s úplnou nulou, zatímco také
velmi dobrý P. Chvojka inkasoval 1,2 bodu za
čas. Tím byl téměř zlikvidován jeho těsný náskok
z drezúry a před závěrečným parkurem byly
šance obou dvojic téměř vyrovnané. Skoky však
byly tentokrát skutečnou pohromou favoritů.
R. Dvořáková chybovala čtyřikrát a musela se
s VADAMOU spokojit s konečným 6. místem.
P. Chvojka shodil dvakrát, a to i přes náskok před
ostatními bylo příliš. Otevřela se tak příležitost pro
P. Vereše na PAMELA (Horní Heřmanice), který
na parkuru nezaváhal a připsal si na své konto
další vítězství. P. Chvojka skončil druhý před
R. Dvořákovou na svém druhém koni BEATRICE.

Jarní Ostrava

L. Jandourek na OLZA Tiscali zvítězil
v domácím prostředí ve Staré Boleslavi
a o týden později byl úspěšný i na Císařském ostrově

Tradiční jarní skokové závody a kritérium mladých koní probíhaly 23. až 25.dubna na kolbišti
Baníku Ostrava ve Staré Bělé. V počtu startujících to byl maratón, přestože jen páteční počasí
pro soutěže KMK bylo příznivé, deštivý víkend
pro šestnáct soutěží ztížil podmínky pro jezdce
i pořadatele.
V hlavní skokové soutěži -S*- se představilo
jedenáct dvojic. Základní kolo zvládly jen dvě bez
penalizace, v rozeskakování nikdo. I ze 4 tr.body
za překročený čas zvítězil domácí Marek Hentšel
se SALWADOREM a k tomu přidal ještě třetí
příčku s LADOU s chybou v základním kole.
Druhé místo patřilo Ladě Zuvačové s CIVIKEM
ze stáje Stealy Vítkové s dvěma chybami v rozeskakování.
V kritériu mladých koní v jednotlivých kategoriích zvítězili: -Z- (20) CHARLESTON Auto Sitta J. Hruška (Kateřinky), -ZL- (12) SHAKESPEARE
- R. Doležal (Jezbořice), -L- (11) LIGORETTO Z. Žíla (Mustang Lučina).
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Sportovní
kalendáﬁ
7.-9.5.
7.-9.5.
8.5.
8.5.
8.5.
8.5.
8.5.
8.5.
8.5.
8.5.
8.5.
8.5.
8.-9.5.
8.-9.5.
8.-9.5.
8.-9.5.
8.-9.5.
8.-9.5.
8.-9.5.
9.5.
11.5.
14.-16.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.5.
15.-16.5.
15.-16.5.
15.-16.5.
15.-16.5.
15.-16.5.
15.-16.5.
16.5.
16.5.
19.5.

Páterov
ZM-T
Semice
A/T
Dražka
Z-L
Kutná Hora
ZM-L
Nymburk Komárno
ZM-L
Nebanice
ZM-L
Podsednice
E/ZM-Z
Lanškroun
ZM-L
Slavkov u Brna
ZM-L
Velká Polom
ZM-L
Hlučín
V/A-D
Humpolec
ZM-L
Stará Role
D/L-TT
Plzeň
Z-S, D/Z
Most
Z-S
Kolesa
C/Z-ZL
Brno-Veveří
S-T ČSP
Rudná p.PradědemZM-L, D/Z-L
Hradec n. Moravicí
ZM-S
Brno Soběšice
D/Z-T
Havlíčkův Brod
ZM-ZL
Dvoreček
C/Z-L
Záryby
ZM-L
Komořany
D/Z-S
Měník
V/A-D
Ptice
ZM-ZL
Přítoky
ZM-L
Dunovice
Z-S
Vrchovany
ZM-L
Vestec
Z-S
Pravčice
ZM-L
Brno-Líšeň
Z-L
Okřeštice
ZM-L
Trojanovice
ZM-L
Horní Heřmanice
Z-L
Dolní Moravice
Z-L
Nový Jičín
D/Z-S
Hamry n. Sázavou
ZM-ZL
Heroutice
ZM-ST
Páterov
ZM-S
Stará Role
Z-ST
Plzeň Bory
D/Z-ST
Otice
ZM-S
Sviadnov
ZM-S
Olšany
Z-S
Husinec
D/Z-L
Vestec
ZM-ZL

CVI** Brno
Pořadatelé 1. mezinárodních voltižních závodů
CVI** Brno zvou všechny
příznivce voltiže do kryté
haly v Tetčicích u Rosic na
dny 30. dubna až 2. května. Program soutěží bude
zahájen v sobotu 1. května
v 9.30 povinnými sestavami skupin a jednotlivců
a ve 13.30 pokračuje volnými sestavami.
Neděle 2. května zahájí
v 10.00 hodin povinné
sestavy jednotlivců, které zakončí vystoupení
J. Bláhy. Finále skupin je
naplánováno na 13.00
hodin, finále jednotlivců na 14.00 hodin. Slavnostní vyhodnocení bude v 16.30 hodin.
Přihlášeni jsou závodníci ze Slovenska,
Německa, Holandska, Norska, Dánska, Ruska
a ČR. Závody jsou nominačními na ME a MS.
Veškeré podrobnosti naleznete na internetových stránkách www.luckydrasov.wz.cz

CSI Lumen
Zatímco A. Opatrný bojuje o další body do žebříčku FEI v italské Modeně, V. Macánová (LISETTE, PRINCESS, L’AMIE) a P. Doležal (POMPÖS, POWER PLAY) reprezentují ČR na CSI
Lumen, které se koná o víkendu 30. dubna až
2. května v Belgii.

Pětkrát Krátká
Dvanáctiletá V. Krátká z pořádajícího klubu se stala hvězdou Mělnického jarního pony festivalu, když
zvítězila ve všech soutěžích, ve kterých startovala. Zahájila prvenstvím
ve čtyřkolové drezurní soutěži -P 4na ANOUK. Pokračovala i ve dvoukolové skokové soutěži -ZLP- handicap. Dvoukolové -LPB- pak získala na hřebci KIMBER.
V sobotním programu již zbyla
jediná soutěž (-SPB-), ve které
Veronika nestartovala. V té zvítězila
také domácí K. Mestenhauserová
s plemenným hřebcem COLIN.
V neděli se zahajovalo dvoukolovou soutěží -LPS-, kde zvítězila
J. Maludová na LUCINDA (Hipoklubu Natur). V další soutěži (dvě kola
+ finále), tentokrát na stupni -LPAnastoupila opět V. Krátká na
GEJŠA, a bylo z toho opět prvenství.
Pátý triumf V. Krátké, tentokrát
zase v sedle KIMBRA, přišel v
-LPB-. Porazila v něm loňskou mistryni ČR T. Pavlíkovou na CIPÍSEK
z JK Všemily.
V -SPB- se poprvé na Mělnickém
kolbišti představil belgický import
VIDAR (J. Perníčková), který je
posilou heroutických, s ambicemi
startu na ME. Své pověsti nezůstal
nic dlužen a jasně zvítězil.
Vyvrcholení závodů zajistila soutěž -STP-, která byla letos vypsána
poprvé a odvahu v ní startovat
našly pouze tři representantky,
které se připravují na odjezd na
CSIP do Polského Borkowa (1.-3.
května). J. Perníčková se SAYONARA MP dokončila se 17 trestnými body, a tak se ve finále utkaly
dvě domácí účastnice, které prošly
oběma koly bez zaváhání. V něm
byla K. Mestenhauserová na
COLIN o 0,68 sekundy rychlejší,
než L. Kraicová se SABINA.

Pony žebříček 2004
Pony komise ČJF připravila i pro
rok 2004 systém republikového
hodnocení jezdců a koní pony.
Tento přehled výkonnosti bude
veden v disciplínách skoky, drezúra
a všestrannost. Vyhodnoceny
budou kategorie mladších a starších dětí.
Pro zařazení do žebříčku je
nutné se písemně přihlásit. Přihlášky zasílejte na adresu: Dagmar
Heřmánková, Šumberova 332/6,

162 00 Praha 6, tel. 220 970 351,
605 256 319
e-mail: dasa@equichannel.cz.
Veškeré podrobnosti najdete na
pony stránkách serveru Equichannel.cz na adrese
www.equichannel.cz/pony

MONTY ROBERTS
Legendární zaříkávač koní
vystoupí poprvé v České
republice 25. května 2004
v ČEZ Aréně v Ostravě.
Vstupenky Ticket Art s.r.o.
tel: 222 879 552, 333, 264,
www.ticket-art.cz a všechny
pobočky CK Čedok.

Superliga
startuje
Osm národních celků bude soutěžit
v nejvyšší týmové soutěži - Superlize.
Ta se stala nadstavbou celosvětové
soutěže o Pohár národů a důvodem
byl především výrazný nárůst soutěží
CSIO po celém světě. Snadnější zisk
bodů v soutěžích nižší kvality a s nižší
konkurencí dokázal výsledky Pohárových klasifikací natolik ovlivnit, že byla
pro nejlepší celky světa vypsána speciální soutěž. Do té postupuje vždy
vítěz soutěže o Pohár národů, kam
naopak sestupuje poslední tým
Superligy. Státy soutěžící v Superlize
nebodují v soutěži o Pohár národů,
ale jejich celky se mohou jednotlivých
soutěží účastnit.
V loňském roce prodělala Superliga první vážnější krizi, když Švédsko
protestovalo, že jako účastník soutěže nemá svoje CSIO v Superlize
zařazeno. Pořadatelstvím jednotlivých kol Superligy jsou totiž pověřeni nejprestižnější (a pochopitelně
nejbohatší) pořadatelé světa a tak
seznam zúčastněných národů
v Superlize nemusí souhlasit se
seznamem pořadatelů. V loňském
roce to postihlo právě Švédsko.
Švédský protest byl zamítnut
a samotné Švédsko skončilo nakonec na posledním místě Superligy
2003 a z ročníku 2004 bylo vyřazeno. Naopak postupujícím týmem
a vítězem soutěže Poháru národů
2003 se stal celek USA. Mezi letošní
super celky tedy patří: Belgie, Francie, Velká Británie, Německo, Irsko,
Itálie, Holandsko a USA.
Superliga bude zahájena při
CSIO***** v La Baule ve dnech 6.9. května. Veškeré podrobnosti
o těchto závodech můžete získat na
www.labaule-cheval.com
Pořadateli Superligy 2004 dále
jsou: Řím (27.-30. května), Lucern
(3.-6. června), Cáchy (13.-18. července), Hickstead (21.-25. července),
Dublin (4.-8. srpna), Rotterdam (17.20. srpna) a Barcelona (16.-19. září).

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

JEZDECKÉ POTŘEBY ALLEGRO
SLEZSKÁ 44, PRAHA 2
● Kompletní sortiment pro jezdce a koně + děti a pony
● Koňská kosmetika; vitamíny; granule
● Komisní prodej; sp. sedla
● Super ceny, zákaznické a sezónní slevy
● Dobrá dopravní dostupnost a parkování, tram. č. 11, zast.
Vinohradský pavilon, č. 10, 16, zast. Šumavská, metro:
trasa A, nám. Míru nebo Jiřího z Poděbrad

Otvírací doba: Po – Pá 9.00 – 19.00, So 9.00 – 13.00
Tel.: OSKAR: 776 608 846, EUROTEL: 728 180 323,
T-MOBILE: 603 930 454
e-mail: allegrojp@volny.cz, www.allegrojp.cz

Inzerce
● Prodám nadějného ryzáka, valacha 6 let, KVH 166 cm,
o: Boruschkin (hann.), m: Aspe (něm.tep.) po Vers (trak.),
talentovaný skokový kůň, pro vyšší skákání, vhodný pro
juniorskou reprezentaci. Cena po vyzkoušení dohodou.
Kontakt: 777 264 370.
● Prodám 8 let. valacha ČT, hnědák po 425 Libero-68 a 8 let.
valacha A1/2, tmavý hnědák po 468 Flipper s.v.. Ježděni
pod sedlem, tah v páru i samotě. Anglické chomoutkové
postroje, kování alpaka. Ceny dohodou. Volat po 19 hod.
tel.: 491 475 436.
● Nabízíme pastevní odchov koní, výborné podmínky. Inf.
tel.: 724 057 166.

-5-

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.

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

Výsledky
Drásov 10.4. -ZM- děti (6) 1. Doležalová MARKA (JK Tedos), -ZM- (12) 1. Slavíková RADAR (JK Tedos), dvoufáz.sk.100/110 (30) 1.
Kupsa - ALVIN (JO ZD Bořitov), -Z- (41) 1. Malý
- MONTE-5 (stáj Montána), post.obt. do 110 1.
Straka - TROPHY (JO Pálava Popice).
Drásov 11.4. drezura -Z 1- (14) 1. Kociánová
- FASCILOA-45 (JK Ideas), -Z 3- děti a junioři (5)
1. Erbeková - LIPAN (MJS Brno), -Z 3- (17) 1.
Bojadzisová - JASMÍNA (TJ Pegas Brno), -P 4(5) 1. Erbeková - LIPAN (MJS Brno), -L 8- (11)
1. Hollá - CAPITOL (JK Čes.- Stan. Pečínka).
Slavkov u Brna 12.4. závody se nekonaly
pro nezpůsobilý terén
Mažice 10.-11. 4. -ZM- (9) 1. Mayer - DAREUS (Vspol Lučkovice), -Z- (60) 1. Hájková FERISON (Kavalo Tábor), -ZL- (53) 1. Hájková JODID (Kavalo Tábor), -L- (15) 1. Hanušová SANTA 6, 2. Mayer - MAMBA, 3. Hanušová WALI (všichni Vspol Lučkovice), -ZLP- soutěž na
styl 1. ex equo Mrázková - LADY 14 (JK Heroutice), Petřičková - CALVARO IGOR (JO Blaťák
Mažice), -LP- (10) 1. Perníčková - SAYONARA,
(JK Heroutice), 2. Perníčková - IRVEL (JK
Heroutice), 3. Tomaidesová - SANDY (JK Louňovice), -SP- (5) 1. Perníčková - SAYONARA,
(JK Heroutice), 2. Perníčková - IRVEL (JK
Heroutice), 3. Tomaidesová - SANDY (JK Louňovice), -ZM- děti (10) 1. Hájková - JESTER
(Kavalo Tábor), 2. Heřmánková - ANNE (SKP Č.
Budějovice), 3. Hájková - FALCON-T (Kavalo
Tábor), -Z- (12) 1. Perníčková - HEIDY (JK
Heroutice), 2. Prokešová - UNIZONO (SKP ČB),
3. Kozák ml. - TARLON (Caletto Hluboká).
Hořovice 17.-18.4. -L**- (21) 1. Jindra HERIET ASSENT (JS Agrosport), 2. Poláková COMTESSA III (Polák - Schaumann), 3. Jindra L∞AVENIR (JS Agrosport), -S**- (23) 1. Jindra ATOM SCHNEIDER (JS Agrosport), 2. Pilecký BOLERO (SK Altron-Hoffmaister), 3. Opatrná BOXER (JS Opatrný Hořovice), -ST**- (14) 1.
Jindra - CONTENDER NAXOS (JS Agrosport),
2. Opatrná - LIPAN (JS Opatrný Hořovice), 3.
Roučková - GENETA (JS Opatrný Hořovice), 4.
Pilecký - BOLERO (SK Altron Hoffmeister), 5.
Nágr - ATLAS (JS Mariánské Lázně), -ZM- děti
(16) 1. Čepeláková - FANTA (JK Rpety), 2. Fialová - HELLO (JS Fiala), 3. Vyšínová - ATLAS 1
(Equi spolek Tachlovice), -Z- (39) 1. Chylíková WELS (JK Rpety), 2. Daňková - CAPITOL-S (JS
Schneider), 3. Špačková - LUCAS 6 (Equi spolet
Tachlovice), -L**- (23) 1. Hanušová - SANTA 6
(JK Vspol Lučkovice), 2. Daněk - TALKO-S (JS
Schneider), 3. Daňková - ŠOTEK-S (JS Schneider), -S**- (14) 1. Chudáčková - TOP GUN (JS
Equus Hořovice), 2. Daněk - TALKO-S (JS
Schneider), 3. Hanušová - SANTA 6 (JS Vspol
Lučkovice).
Stará Boleslav 17.-18.4. Memoriál L. Jandourka stupň. obt. do 120 cm (38) 1. Pejosová
- CONDOR 1 (Krakonoš Trutnov), -L*- (57) 1.
Pospíšilová Š. - GRANADA (Dražice), 2. Perníček - COCA COLA (JK Artemis), 3. Krajníková H.
- AMONA (Accom Praha), -S*- (38) 1. Jandourek
- OLZA Tiscali (Equest), Pecháček - VENEUR
(Pecháček), 3. Doležal R. - BOHEMIA STAR (JK
Jezbořice), -Z- (16) 1. Macek - VENDETA
(Javorník), dvouf. sk. 100/110 (82) 1. Jandourek
- OBERON (Equest), dvouf. sk. 110/120 (51) 1.
Ledecký - SAFIR 6 (JK St. Boleslav).

Klatovy 17.4. -ZM- koně 1. rokem (11) 1.
Mayer - DAREUS (Lučkovice), -Z- (38) 1. Urban
- OREST (Urban Klatovy), -ZL- (25) 1. Smaha QUANTANAMÉRA (Smaha Dýšovice).
Pardubice 17.-18. 4. všestrannost -Z- koně
1. rokem (27) 1. Sukdolák - RESIDENCE (Korzár
Humpolec), 2. Pažoudková - TOPAS JOLANKA
(Alfa Bakov), 3. Borovcová - LAVERA (JO Tůně),
pony (19) 1. Erbeková - LIPAN (MJS Brno), 2.
Běhalová - BAK (HJK Litovel), 3. Smékalová SALINA (Pony klub Olešnice), -Z- (38) 1. Dvořáková - PODESTA (Cavalier Rynárec), 2. Maxera
- MY WAY (Blížkovice), 3. Veselovský - ORION
(Zámek Vilémov).
Mikulov 18.4. -ZM- ml.koně (6) 1.Toth ACORD (JS Belcredi), -Z- (57) 1. Paulíková RAVENA (JK Němčičky), -ZL- (53) 1. Veselý DAISY (stáj Veselý Čechtín), -L- (19) 1. Tretera NICK RIVAL (SS Tretera).
Ostrava 23.-25.4. KMK - -Z- (20) 1. CHARLESTON Auto Sitta - Hruška, 2. PALERMO Auto
Sitta - Hruška (oba Kateřinky), 3. MÁTA - Hentšel (Baník Ostrava), -ZL- (12) 1. SHAKESPERE
- Doležal (Jezbořice), 2. COR D - Hruška, 3.
LINARO - Lamich (oba Kateřinky), -L- (11) 1.
LIGORETTO - Žíla (Mustang Lučina), 2. CONTINUAL - Lamich (Kateřinky), 3. CARDUCCI - Žíla
(Mustang Lučina), -ZM- děti (6) 1. Vala - FINN
RIANA (Spolfinn s.r.o.), 4 a 5 ti letí (19) 1. Grassmanová - LOVETA (stáj Václav), -Z- děti (5) 1.
Vala - CHARLIE (Spolfinn), junioři (17) 1. Špalková - LATIMOR Valter Špalek (Caballero), koně
1.rokem (17) 1. Kročilová - ARTABAN (Baník
Ostrava), ostatní (22) 1. Lysová - LORETTA
(Equicentrum), -ZL- junioři (21) 1. Šindelková NEVADA 3 (Horymas Hor. Město), ostatní (37) 1.
Živníčková - NAGÁNO (Hradec nad Mor.), -L*(17) 1. Doležal - GOBI (Jezbořice), 2. Živníčková
- NAGÁNO (Hradec nad Mor.), 3. Víšek CHÁRON 1 (Baník Ostrava), -L**- (9) 1. Hentšel
- SALWADOR (Baník Ostrava), 2. Vrtná CYPŘIŠ (Staříč), 3. Hentšel - LADA (Baník
Ostrava), -Z- pro jezdce start. 1. rokem (3) 1.
Brát - AQUILLA 1 (Baník Ostrava), -ZL- děti
a junioři (12) 1. Heryán - SAIMON, ostatní (18) 1.
Bodlák - ARTEX 2 (JS Bodlákovi), -L*- (20) 1.
Repper - ANABEL LEE (Casin Svinov), 2. Doležal - CORTEZ 1 (Jezbořice), 3. Hentšel - MPRAVIAN (Baník Ostrava), -L**- (16) 1. Kubrický VINICE Fides Agro (SS Kubrický), 2. Hentšel SALWADOR (Baník Ostrava), 3. Vrtná - CYPŘIŠ
(Staříč), -S*- (11) 1. Hentšel - SALWADOR
(Baník Ostrava), 2. Zuvačová - CIVIK (Steally
Vítková), 3. Hentšel - LADA (Baník Ostrava).
Praha Císařský ostrov 23.-25.4. -ZM- 4letí
(14) 1. Papoušek K. - GRANDE DAME Z (JK
Všemily), KMK -Z- (14) 1. TCHAIKOVSKY Matějka (ZOO Chomutov), LATIGO - J. Papoušek, 3. CORAL 1 - J. Papoušek (Srnín), -Z- 5letí
(23) 1. Vondráček - AMINA 1 (Vondráček Albertovec), KMK -ZL- (23) 1. LACALETTO Motygin (JS Equipropag), 2. SINUHET - Nágr, 3.
PHILL - Nágr (Mar. Lázně), -ZL- 6letí (16) 1.
Macek - ARMERO AMS (Javorník), KMK -L(17) 1. YELLOW MAN - Motygin (JS Equipropag), 2. STAKKATA Biofaktory - Doležal P.
(Doležal), 3. RAMARA - Skřivan (Manon), -L(71) 1. Šlechta - CELESTA Kalek (Všemily), 2.
Doležal P. - LAMORE (Doležal), 3. Skřivan -

Výrobky firmy Schaumann
můžete zakoupit
Jezdecké a chovatelské potřeby, Tyršova 2071, Benešov
EQUISERVIS spol. s.r.o., jezdecké potřeby, Na Celné 8,
Praha 5, www.equiservis.cz
● EQUISUN - CZ,Ing. Martin Čapek, Havlíčkova 296, 588 13
Polná u Jihlavy (u hřbitova), 603 816 348, fax: 567 222 666,
e-mail: jezdectvi_capek@seznam.cz
● BOLF-jezdecké potřeby, Moravská 3879, 767 01 Kroměříž,
tel.: 607 953 166, www.bolf.cz
● MVDr. Soukal František, U Špýcharu 405, 391 56 TáborMěšice
●
●

Specialisté na výživu koní firmy SCHAUMANN:
ing. Dušan Kořínek, obchodní ředitel firmy SCHAUMANN ČR s.r.o,
tel.: 602 443 094, e-mail: dusan.korinek@schaumann.cz
● ing. Pavel Bydžovský, oblastní poradce, oblast okres Benešov, Praha, okolí Prahy, okres Mělník, okres Litoměřice
tel.: 602 329 796, 777 329 796, e-mail:bydzovsky@schaumann.cz
● ing. Šárka Pospíšilová, odborný poradce, oblast Mladá Boleslav, tel.:776 075 077
● ing. Jiří Cikryt, oblastní poradce, oblast Vysočina,
tel.:602 162 177, e-mail:cikryt@schaumann.cz
● MVDr. Pavla Löwenthalová, oblastní poradce, Bruntálsko,
Mohelnicko, tel.: 602 564 895, e-mail: pavla@schaumann.cz
●

RYTMA CAC (Manon), -S- (74) 1. Jandourek OLZA Tiscali (Equest), 2. Papoušek K. - ALEDA
Kalek (Všemily), 3. Skřivan - LABE JAMES CAC
Leasing (Manon), -S- (57) 1. Papoušek J. - LESTER 2 (Srnín), 2. Šlechta - CELESTA Kalek
(Všemily), 3. Doležal P. - LAMORE (Doležal), ST- (55) 1. Papoušek K. - CATRICK ORION
(Všemily), 2. Skřivan - LABE JAMES CAC Leasing (Manon), 3. Doležal P. ROCKINA (Doležal),
4. Tretera - BARCHAT (Tretera), 5. Nágr ATLAS (JS Mar. Lázně).
Pardubice 23.-25.4. všestrannost Soutěž
nadějí (18) 1. Cipra - JAZZ (Pilníkov), 2. Chvojka
- GRANADA 1 (Stolany), 3. Veselovský - VIONA
(Vilémov), BP (18) 1. Příhoda - MARKÝZO (PAM
Jamenská), 2. Černá - WALTER (Jantar), 3.

Konečný - FLEJTA (JO Pegas), SP (47) 1.
Konečná - SYMPATIKA (JO Pegas), 2. Pejřilová
- HARUN 8 (HJK), 3. Vobořilová - LUCKY LADY
(Flamenco), ZP (24) 1. Vereš - PAMELA (Horní
Heřmanice), 2. Chvojka - GOYA/CHARLESTON
(Stolany), 3. Dvořáková - BEATRICE (Cavalier
Rynárec).
Děpoltovice 24.4. Mattoni Cup -ZM- děti (14)
1. Mudrová - HANNELORE (Mudra), 4.-5l. (4) 1.
Smíšek - GRAND DAME (ČJK), dvouf. sk.
100/110 (34) 1. Kraicová - ROSEMARY (Dollom), stupň. obt. do 120 cm (34) 1. Juricová SHARON (Děpoltovice), -S- (14) 1. Matějka SKARA SALDO (Chomutov), 2. Orlichová - BERBER (Děpoltovice), 3. Balcarová - MAKEBO
(ČJK).
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