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K. Papoušek - MAGIC BOY zastupovali ČR v rozeskakování Velké ceny Poznaně

Foto T. Holcbecher

Český skokový tým má za sebou další
Pohár národů. Ten se konal v rámci polského
CSIO v Poznani a byl na programu v pátek
10. června.

Do Poznaně odcestoval český tým ve slo-
žení V. Macánová - L ’AMIE, POMPÖS,
D. Fialka - CARTOUCHE, FARADAY, LIGO-
RETO, Z. Žíla - EVERDEN, CARLOS, PINOT
GRIGIO a K. Papoušek - LARAMON, MAGIC
BOY a MAMA MIA. O průběhu závodů nás
informoval vedoucí českého týmu J. Martinec.

Soutěže otevřeli mladí koně (130/130).
Zde si nejlépe vedl Z. Žíla na CARLOS, který
po bezchybné jízdě obsadil 14. příčku.
V následném dvoufázovém skákání 135/145
jsme byli osmí zásluhou Z. Žíly na EVERDEN
(0+0). Poslední zahajovací soutěží určenou
pro nejlepší koně byl skok do 145 cm na čas
a naši jezdci skončili většinou po jedné chybě
na počátku třetí desítky výsledkové listiny.

V pátek předcházely Poháru národů dvě
soutěže. Mezi ml. koňmi si z našich tentokrát
nejlépe vedl K. Papoušek na LARAMON, kte-
rý ve dvouf. sk. 135/145 cm obsadil za výkon
0+12 bodů 12. místo. Následovala soutěž do
140 cm na čas a zde byl nejlepší Z. Žíla na
EVERDEN. Dokončil s chybou a jedním
bodem za čas, ale tento výsledek stačil pou-
ze na 34. příčku.

Pohárové vteřiny
K Poháru národů nastoupilo 15 družstev.

Za ČR to byla V. Macánová POMPÖS,
D. Fialka - CARTOUCHE, Z. Žíla - PINOT
GRIGIO a K. Papoušek - MAGIC BOY. Naše
družstvo podalo velmi dobrý výkon a po cel-
kovém součtu 8 bodů (POMPÖS 4 tr. body,
CARTOUCHE 4 tr. body, PINOT GRIGIO 0
bodů a MAGIC BOY 8 tr. bodů) skončili spo-
lečně s týmem Rakouska na 8. místě.
Pořadatelé však využili možnosti divoké karty
pro pořadatelský tým, který skončil na 10.
pozici. Aby nemuselo postupovat do druhého
kola deset celků, využil rozhodčí sbor málo
využívané pravidlo o postupu na základě
součtu časů. Rakušané měli součet o 8,3 s
lepší a tak se i podruhé v letošním roce náš
celek jen velmi těsně neprobojoval do druhé-
ho kola týmové soutěže.

Ve druhém kole jako jediný zopakoval nulu
tým Norska, který si připsal do seriálu
Samsung Nations Cup Series největší počet
bodů před celkem Belgie (4), Holandska (8),
Švédska (12), GB (13), Itálie (16), Rakouska
(17), SRN (19) a Polska (20). Za naším
týmem pak skončil celek Švýcarska,
Estonska, Ruska a Slovenska.

Š. Floriánová-Charvátová - PASCOLINI
podali při IM I v Lipici pravděpodobně
dosud nejlepší výkon kariéry

Úspěch v Lipici
Velmi dobře si vedly drezúrní jezdkyně

Š. Floriánová - Charvátová a Š. Koblížková na
CDI-W konaném 2.-5. června ve slovinské Lipici.

Obě naše jezdkyně startovaly v úrovni
IM I a soutěž zahájily úlohou - St. Georg ve
čtvrtek 2. června. V konkurenci 19 dvojic
z Běloruska, Itál ie, Maďarska, Ruska
a Slovinska obsadila Š. Koblížková na BLACO-
RO K MaK 10. místo (64,1%) a Š. Floriánová na
PASCOLINI skončila jedenáctá (62,9%).
Favoritkou soutěže se hned po prvním kole sta-
la Běloruska I. Lis na REDFORD 2. Druhé kolo
bylo určeno nejlepším patnácti a tak obě naše
jezdkyně postupovaly i do úlohy IM I, která byla
na programu v sobotu 4. června.

Zde si vedla dobře především Š. Floriánová,
která po výkonu ohodnoceném 65% bodů obsa-
dila skvělé 4. místo za vítěznou I. Lis (RED-
FORD 2), A. P. Champanella - ANDRETTI (ITA)
a opět I. Lis tentokrát na LADY BETTINA.
Š. Koblížková získala 62,75% bodů a to stačilo
na 10. příčku. I ona však postoupila k závěreč-
nému Kür určenému nejlepším 12 dvojicím.

Š. Koblížková si spravila náladu při nedělním
Kür IM I. Volná jízda se naší dvojici skutečně
povedla a ČR tak podruhé získala v elitní stře-
doevropské společnosti 4. příčku. Š. Floriánová
skončila šestá. Vítězkou se i potřetí stala I. Lis.

Výkony naznačují vzestup naší drezúry a zdá
se tedy, že by se ve středoevropském prostoru
mohlo začít dařit i českým drezúrním jezdcům.
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Finále s ČR
Sobota zahájila skokem do 140 cm na čas

a zde naši tři zástupci ( K. Papoušek - MAMA
MIA, D. Fialka - FARADAY a V. Macánová
L’AMIE) shodně dokončili s jedním shozením.
Druhou soutěží bylo bariérové skákání, ve
keterém zvítězil na výšce 190 cm M. Štangel
(ATHLETIC STAR) ze Slovenska. Náš
K. Papoušek na MAGIC BOY lehce shodil výš-
ku 180 cm a obsadil 5. místo.

Hlavní soutěží soboty však bylo Finále ml.
koní, ke kterému nastoupilo nejlepších 29 dvo-
jic. Sedmiletí skákali výšku 135 cm, sedmiletí
pak 140 cm. K naší velké radosti se všichni
naši zástupci D. Fialka - LIGORETO,
K. Papoušek - LARAMON i Z. Žíla - CARLOS
probojovali do rozeskakování. Zde si nejlépe
vedl právě nejmladší LIGORETO, který i po
druhém bezchybném výkonu skončil na 7. mís-
tě. CARLOS měl 4 body a obsadil 10. příčku,
LARAMON 8 bodů a skončil čtrnáctý.

Nedělní Velké ceně předcházelo skákání do
140 cm se žolíkem a zde oba naši jezdci
D. Fialka (CARTOUCHE) a K. Papoušek
(MAMA MIA) shodili žolík.

Do Velké ceny nastoupili za ČR K. Papoušek
- MAGIC BOY, V. Macánová - POMPÖS,
D. Fialka - FARADAY a Z. Žíla - PINOT GRI-
GIO. Bohužel právě náš nejlepší jezdec
z Poháru národů Z. Žíla musel pro problémy
s vedením koně, pravděpodobně po zranění
v hubě, Velkou cenu vzdát. FARADAY skončil
s 10 body na 40. místě. Spokojena se svým
výkonem musela být V. Macánová, která na
POMPÖS absolvovala s 5 body, i když to stači-
lo jen na 26. místo. A tak o nás bylo slyšet pře-
devším díky K. Papouškovi na MAGIC BOY,
kteří se dostali do rozeskakování 13 koní. I když
zde jednou chybovali a skončili na 12. příčce,
předvedla česká dvojice výborný výkon. Zvítězil
Belgičan D. Demeersman na CLINTON.

Papoušek bude chybět
K. Papoušek se tak rozloučil s českou

reprezentací velmi pěkně a pro českou skoko-
vou scénu je jen škoda, že nedošlo k dohodě
o jeho dalším setrvání ve stájích ve Všemilech.
Na otázku co bude nyní se špičkovými koňmi
ze Všemil, pokud se uskuteční plánovaný
odchod všemilských jezdců K. Papouška a
M. Šlechty nám majitel J. Martinec sdělil, že
v nejbližší budoucnosti plánuje prohloubení
spolupráce se svými západoevropskými part-
nery. Podle posledních informací již za hranice
odcestovali GOLAS a A-LADY a uvidíme, zda
je budou následovat další koně a do kterých
stájí se případně postěhují. V každém případě
pokud se nestane nic překvapujícího, český
pohárový tým nemůže pravděpodobně s
K. Papouškem v nejbližších měsících počítat.

CSI* Tarpan
Velká cena Tarpan má za sebou 10. roč-

ník. Za uplynulých deset let se dostatečně
zapsala do povědomí jezdecké veřejnosti
i když ji pořadatelé z Odolena Vody pořádají
na pronajímaných kolbištích. Před rokem oži-
vily tyto závody mezinárodním ruchem opět
jen těžko se vzpamatovávaný popovodňový
Trojský ostrov a i letos se pořadatelé spojili
ve svém pořadatelském úsilí ze společností
In Expo Group sídlící v Praze na Císařském
(Trojském) ostrově.

Společnost In Expo Group má své kolbiště
na břehu Vltavy v pořádku a dostatečně to
prokázal i vstupní závod letošního ročníku
Českého skokového poháru na konci dubna.
Průběh Velké ceny Tarpan 3.-5. června však
prověřila povrch ještě důkladněji.

Již páteční počasí naznačilo, že první červ-
nový víkend bude spíše deštivý a po zahajo-
vacích soutěžích se pořadatelé i jezdci pro-
budili do uplakané soboty. Souvislý dopolední
déšť byl v průběhu odpoledne vystřídán silný-
mi přeháňkami. Navíc se, naštěstí právě
v odpolední pauze, v sobotu přes Prahu pře-
hnala ukrutná průtrž mračen. Povrch však
všechny tyto přívaly vod přestál ve výborném
stavu. Pořadatelé písek kolbiště silničním vál-
cem a smykem stále upravovali a tak si
nemohl nikdo na povrch kolbiště stěžovat.

Proč ne ml. jezdci?
V uplynulých ročnících jsme si zvykli, že

Velká cena Tarpan byla první významnou
zkouškou pro naše mladé jezdce, popř. junio-
ry a druhou hlavní soutěží byla dvoukolová
cena pro tuto věkovou kategorii. Tentokrát
však mezinárodní označení CSIJ/Y chybělo
a mladí jezdci měli možnost startovat pouze
v rámci CSI. A tak, i když někteří nechyběli, do
Prahy rozhodně nedorazili všichni a přeci jen
jsme si o současné formě našich mladých
jezdců nemohli udělat takový souhrnný obrá-
zek jako tomu bylo v minulých letech. Možná
že někoho odradilo i poměrně velké startovné.

Vítězem 10. ročníku Velké ceny Tarpan se
stal J. Hanulay na KENTAUR WIENERVALD

Pořadatelé se totiž rozhodli razantním způso-
bem navýšit dotace soutěží. Na jedné straně,
a v Praze to bylo také vidět, se tak výrazně
zvedne zájem zahraničních jezdců, na druhé
straně je daní právě zvýšené startovné.

Skutečností zůstává, že v Praze se v průbě-
hu tří dnů rozdělilo na výhrách 600 000,- Kč.
V závěrečné dvoukolové Velké ceně to bylo
rovných 300 000,- a ty ještě překvapivě při
vyhlašování výsledků navýšil speciální dotací
pro vítěze 99 000,- (dvojnásobek původní)
majitel areálu In Expo Group J. Martinec.

Pátek patřil ČR
Zahajovací soutěže nás příjemně naladily

a první vítězství (6. a 7. letí - 125/130) získal
A. Opatrný na CADISO L. K tomu přidal dru-
hé prvenství K. Papoušek na CATRICK ORI-
ON (130) a tak jen mezi nejlepší společností
(dvouf. sk. 135/145) kralovala Němka
S. Stein na LANDRO. Hned na druhé příčce
však skončil R. Šafrata s CORADO startující
za pořadatelskou stáj Tarpan Odolena Voda.

Deštivá sobota
Celá ČR se v sobotu 4. června probudila do

deště. Ten sice v průběhu dne ustal, ale přes
Prahu se v odpoledních hodinách přehnala
větrná smršť a téměř hodinová průtrž mračen.
Naštěstí pro soutěžící byla na Trojském ostro-
vě zrovna pauza a rozhodčí jen posunuli začá-
tek závěrečné soutěže, která se překvapivě
nakonec dokončila se sluncem.

Sobotu nejlépe zahájil J. Hanulay na
COLOR LINE (SVK), který zvítězil v dalším
kole pro mladé koně (6l.-125/130, 7l.
130/135). Za ním se seřadila trojice němec-
kých jezdců a páté místo pro ČR získal
M. Šlechta na ARENA 1 (JK Všemily).

I druhé sobotní prvenství putovalo do cizi-
ny a ve skoku do 130 cm zvítězil T. Bachl na
I KNOW IT (SRN) před K. Papouškem
s CATRICK ORION. T. Bachl připomněl dříve
narozeným divákům jméno svého otce, který
byl v sedmdesátých letech pravidelným
účastníkem tehdejších pražských Velkých
cen. I tento dřívější reprezentant SRN byl na
Trojském ostrově a jistě se nestačil divit jak
se prostředí našeho dříve bezkonkurenčně
nejkrásnějšího kolbiště změnilo.

Vyvrcholením odpoledne pak bylo první kolo
Velké ceny (140 cm), které bylo zároveň samo-
statnou soutěží. Zde jsme si opět připsali
prvenství, a to díky Z. Zelinkové na VOLON-
TER T (Tarpan Odolena Voda), která letos
startuje ve velké pohodě a její výkony vždy
zaručují kvalitní podívanou. Druhé místo patřilo
u nás dobře známému Danovi J. Flemingovi
(ORESTES), který působí po dlouhá léta
v bavorské stáji I. Bergera a třetí nejlepší pozici
pro nedělní Velkou cenu získal T. Tesárek na
ANNIE. O vítězi se však rozhodovalo v rozeska-
kování devíti dvojic a tak i další jezdci měli před
nedělním -T- skákáním na svém kontě nulu.

Spokojený Hanulay
V neděli finišovali mladí koně a při jejich

finálovém vyvrcholení se hrála česká hymna.
Postaral se o ni Z. Žíla na CARLOS (Mustang
Havířov), který zvítězil po rozeskakování
s německým U. Irmischem na LITTLE MAN 7
před J. Hanulayem (COLOR LINE), kterého
z rozeskakování vyřadil 1 tr. bod za čas.

I druhé prvenství zůstalo doma a podruhé
se dočkal A. Opatrný tentokrát se SUPREME
Oil Team (dvouf. sk. 135/145), když jako jedi-
ný překonal obě fáze s nulou.

Parkury v Praze stavěl opět Polák
L. Jankowski, který se u nás dobře zabydlel
a využívají ho i jiní pořadatelé. Nebude chybět
ani při CSIO i když tentokrát v roli asistenta
O. Petersona. Společně s J. Šímou připravili
technicky zajímavé kursy, při kterých si mohli
diváci přijít na své. Po třech dnech již také velmi
dobře odhadli jezdeckou úroveň na Trojském
ostrově a jezdcům rozhodně nic nedarovali.

K závěrečnému -T- nastoupilo 21 dvojic
a v osmi případech nebyli jezdci z prvé kola
zatíženy trestnými body. Postupně však na
kontě všech se vždy alespoň jedna chyba
objevila. Nevyhnul se jí ani poslední startující
J. Hanulay na KENTAUR WIENERWALD
a tak se diváci nakonec rozeskakování přeci
jen dočkali. Postoupilo do něho šest dvojic se
součtem 4 body a to byla příležitost i pro
v sobotu chybující a naopak v neděli jediné
dva bezchybné Z. Žílu na PINOT GRIGIO
a S. Stein s LANDRO (SRN).

I v rozeskakování však skoky padaly a tak
se nakonec o vyvrcholení postaral poslední
J. Hanulay, který jako jediný zvládnul roze-
skakování bez chyby a zvítězil v desátém
ročníku Velké ceny Tarpan. Druhé místo pat-
řilo maďarskému G. Gáborovi na LUCINAOR
před naším Z. Žílou (PINOT GRIGIO) a
Z. Zelinkovou (VOLONTÉR T).
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Vážení čtenáři, mnozí z vás již obdrželi a další obdrží naši redakční výzvu k užší spolupráci mezi zpravodajem Jezdec a všemi
subjekty rozvíjející jezdecký sport. Pochopitelně nejrychlejší komunikační cestou je dnes elektronická pošta a tak v první etapě zlepše-
né komunikace mezi redakcí Jezdce a vámi čtenáři, je vytváření elektronického adresáře.

Redakce Jezdec zřídila ke své stávající elektronické adrese: jezdec@jezdec.cz ještě další novou adresu: info@jezdec.cz
Budeme rádi, pokud máte zájem o včasné uveřejňování zpráv o aktivitách vašeho klubu či stáje, když nám zašlete elektronický

kontakt, přes který s vámi budeme moci rychle a operativně komunikovat. Redakce

Velká cena
Litomyšle

Český skokový pohár má za sebou
šesté kolo a to bylo na programu v rámci
Velké ceny Litomyšle ve dnech 10.-12.
června. Pořadatelé na kolbišti Za primá-
torskou hrází v čele s J. Skřivanem si již
získali dostatečnou reputaci jak u diváků
litomyšlského regionu, tak u jezdců z celé
ČR. Dokládají to především počty startují-
cích, které vypovídají i o současné popula-
ritě jezdeckého sportu. Především sobotní
program byl pro sbor rozhodčích i organi-
zátory prověrkou a o všem vypovídají prá-
vě počty na startu soutěží. V první sobotní
soutěži -L**- startovalo 73 dvojic, následo-
valo -S**- s 87 startujícími a den zakončila
soutěž -ST**- s 60 koňmi.

Právě tato soutěž vypsaná jako Cena
Profistav navíc vyvrcholila rozeskaková-
ním 13 dvojic a z vítězství se radoval
A. Opatrný na CRAZY LOVE, která je
doufejme po vysilujícím jaru opět v pořád-
ku. Úspěšný byl však především
J. Papoušek, který se rozeskakoval hned
třikrát a se svými koňmi CHEEVA, NIKITA
3 a AMARCORD Biofaktory obsadil 2., 4.
a 5. místo.

Podruhé Jindra
V nedělní Velké ceně (-T**-) se na start

seřadilo 29 dvojic a tentokrát se diváci
rozeskakování nedočkali. Bezchybný na
překážkách byl pouze J. Jindra na CON-
TENDER S, který však zabloudil na par-
kuru. Nakonec to však dobře dopadlo
a jeho krátkodobý výpadek paměti nezatí-
žil konto jinými body než jedním za pře-
kročený čas. I to však stačilo na vítězství
v letošním ročníku Velké ceny Litomyšle.
Na dalších dvou místech skončil
A. Opatrný na GRAND a FAMOUS před
O. Vinzensem s HAPPY MAN (Stáj Cilka)
a I. Přibylem - KORIANDR Feedmark z JS
Belcredi.

J. Jindra tak podruhé za sebou získal
do ČSP největší počet bodů a postoupil
tak v průběžném pořadí s 53 body do elit-
ní čtveřice. Na čele ČSP 2005 je tak
i nadále A. Opatrný (68) před P. Eimem
(63) a J. Skřivanem (61).

Veškeré podrobnosti naleznete na
www.ceskyskokovypohar.cz

Dvakrát voltiž
CVI** Stadl Paura

Úspěšný byl start českých reprezentantů
na závodech CVI** v Rakouské Stadl Pauře,
kde se minulý rok konalo MS ve voltiži.

Závodů CVI** se zúčastnilo celkem 12
zemí (AUT, SUI, GER, USA, FRA, DEN, ITA,
SWE, GBR, ESP, ARG, CZE), které proběhly
ve dnech od 26. - 29. května. Na těchto
nominačních závodech pro blížící se ME jsme
mohli vidět světovou špičku jako např. špa-
nělského závodníka M. Ruiz Ararata, nebo
D. Maitosu USA a hlavně loňského mistra
světa K. Vorberga. Právem pak můžeme být
pyšni na výborné umístění Petra Eima (TJ
Voltiž Tlumačov), který startoval na koni
CATALIN IV-33, pod vedením P. Neprašové
a celkově obsadil výborné 2. místo, těsně za
již zmíněným K. Vorbergem.

Další český závodník L. Klouda (TJJ Lucky
Drásov), na koni ESKADRA, pod vedením
D. Trčkové obsadil desátou příčku a
J. Zelinka (TJ Orion Praha), na koni ROBIN,
pod vedením A. Švanové pak15. místo.

V ženách (44 závodnic) si z českých
reprezentantek vedla nejlépe J. Sklenaříková
na koni ESKADRA s lonžérkou D. Trčkovou -
20 místo. A. Eimová na koni CATALIN IV-33
s P. Neprašovou obsadila 25. místo a
A. Špalková na koni ROBIN s A. Švanovou
33. místo. V soutěži jsme ještě měli
M. Andrlíkovou (TJJ Lucky Drásov) - 35. mís-
to, I. Kolcunovou (JK Děti a koně) - 39. místo
a V. Krátkou (JK Děti a koně) - 42. místo.
Zvítězila německá závodnice A. Barwig.

V kategorii skupin jsme se nezúčastnili
především z ekonomických důvodů.

Zajímavostí těchto závodů byla zkouška
nového stylu rozhodování, kdy polovina roz-
hodčích známkovala cvičence a druhá polo-
vina koně. Zda tento způsob rozhodování
bude použit na letošním ME v Itálii se zřejmě
teprve dozvíme. Světová voltižní veřejnost se
k tomuto stylu staví nerozhodně, spíše nega-
tivně a svůj názor mohli vyjádřit na jednání
Volt ing clubu (zde nás zastupoval
D. Blažek), které se konalo na těchto závo-
dech v pátek 27. května a kde se téma
„Rozhodování, veterina a koně“ bouřlivě
diskutovalo.

CVI Šaľa
Další nominační CVI** pro ME se uskuteč-

nily 3.-5. června tentokrát ve slovenské Šaľe.
Stejně jako na CVI** v Tetčicích byly i v Šaľe
vyhlášeny soutěže CVI** a CVI*, a to jak pro
kategorii mužů a žen, tak také pro kategorii
skupin. Z ČR se tentokrát kategorie skupin
zúčastnila pouze skupina TJJ Lucky Drásov,
která nakonec obsadila 4. příčku.

Největšího úspěchu slavili opět muži.
P. Eim (TJ Voltiž Tlumačov, CATALIN IV-33,
P. Neprašová) obsadil 1. místo a hned za ním
skončil druhý L. Klouda (TJJ Lucky Drásov,
SCANIE, P. Cinerová).  Třetí český zástupce
J. Zelinka (TJ Orion Praha, ROBIN,
A. Valštýnová) obsadil 8. místo.

V ženách kategorie A - CVI** si nejlépe
z českých reprezentantek vedla
J. Sklenaříková (ESKADRA, D.Trčková), kte-
rá obsadila 6. místo. Dále pak skončila na
9. příčce A. Eimová (CATALIN IV-33,
P. Neprašová) a M. Andrlíková (ESKADRA,
D. Trčková) obsadila 11. místo.

Lepších výsledků dosáhly ženy kategorie
B - CVI*. K. Stejskalová (TJJ Lucky Drásov,

CSIP-B Heroutice
za dveřmi

V těchto dnech
vrcholí přípravy na
první mezinárodní
závody pony pořáda-
né v České republice.
Prozatím je přihlášeno
75 dvojic, z toho 2 ze

Švédska a 23 z Polska. Definitivní uzávěr-
ka přihlášek je 20. června. Máte tedy ještě
poslední šanci, pokud se chcete zúčastnit.
Ve dnech 1. - 3. července se v Herouticích
sejde špička pony sportu z Čech i Moravy.
Tratě parkurů postaví A. Tůmová, technic-
kým delegátem je S. Helak (POL).

Je připravena široká škála soutěží.
Národní od 60 cm výšky překážek, meziná-
rodní až do 125 cm. Vrcholem třídenního
klání jsou nedělní finálové soutěže: Cena fir-
my Dimex - národní finále pro děti do 12 let,
pony do 135 cm, Cena JS Ctěnice a časopi-
su Jezdec - národní finále pro děti do 12 let,
pony do 148 cm, Mezinárodní Grand Prix fir-
my Zooprodukt Rychnov nad Kněžnou pro
pony do 140 cm a Mezinárodní GRAND
PRIX Farmy Heroutice pro pony do 148 cm.
Ale i první dva dny mají své vrcholy - v pátek
je to dvoufázové skákání 120/125 cm,
v sobotu stupňovaná obtížnost se žolíkem
do 120 cm.

Účastníky čeká i doprovodný program,
diskotéka, pečené jehně, návštěva aqua-
parku a další zpříjemnění času, který netrá-
ví v sedle.

Byly zřízeny rovněž internetové stránky
závodů. Na www.heroutice.cz/csip2005
se již nyní můžete dočíst seznam startují-
cích a další zajímavosti.

SCANIE, P. Cinerová) zvítězila a dále pak
V. Krátká (JK Děti a koně, ROBIN,
A. Valštýnová) skončila čtvrtá.

P. Eim byl nejlepší při CVI Šaľa

Foto K. Malíková

Jan Seyfried 
o honebních spolcích

Opět opakujeme pozvání na přednášku
J. Seyfrieda, která se koná v obchodním
domě Dance and Jump v Praze 7 na třídě
Milady Horákové a která se bude týkat
minulosti i současnosti honebních společ-
ností u nás i ve světě. Přednášející je sám
členem honební společnosti v Kanadě
a pamatuje i slavné doby Pražské honební
společnosti, která byla jedním z důležitých
pilířů naší předválečné jezdecké společ-
nosti.

Pořadatelé žádají zájemce o vyprávění
J. Seyfrieda, který je synovcem našeho
stejnojmenného vynikajícího předválečné-
ho jezdce, o kontakt a zamluvení místa na
tel.: 266 712 670, nebo na e-mail: 
dj@danceandjump.cz
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Všestrannost doma i za hranicemi
CCI** Jaroszówka

Tradičně silná skupina jezdců a koní z ČR
se vypravila do polské Jaroszówky, kde se
3.-5. června konaly soutěže úrovně -L-, CIC*,
CIC**, CCI** a svoji soutěž měli i pony.
Celkově startovalo v Polsku 21 dvojic.

Zahajovací soutěž -L- (přibližně naše -ZL-)
využila pouze G. Slavíková s FLORENCIE,
která v konkurenci 34 polských jezdců obsa-
dila 13. místo.

V soutěži -P- (naše úroveň -ZK-) jsme měli
dva zástupce - S. Erbekovou, která si zde na
pony PRETTY 3, snažila udělat kvalifikaci na
ME pony a A. Hanzlíka s DER PAUL.
S. Erbeková skončila také na 13. místě.
PRETTY prokázala opět své mimořádné sko-
kové schopnosti, ale bohužel dvě chyby
v crosu byly zaviněny horší ovladatelností
koně. A. Hanzlík dojel patnáctý. I když start
v těchto soutěžích jistě je především o zkuše-
nostích, v obou těchto soutěžích se naši jezd-
ci po drezúrní zkoušce umísťovali ve druhé
polovině startovního pole a ani další průběh
soutěže jim nedovolil postup výše.

V drezurní zkoušce CIC* se nejvíce
z našich dařilo M. Šedé na CLEMENTAIN

Foto J. Bělohlav

A pak již přišly na řadu soutěže CIC a CCI.
Naši jezdci se zde utkali pochopitelně se
zástupci pořadatelského Polska, dále pak
dorazila silná ekipa ze SRN a po jednom
zástupci mělo Maďarsko a Rakousko.

Největší zastoupení jsme měli standardně
v úrovni CIC*. Do té se z naší ekipy přihlásilo
13 dvojic. Drezúrní zkouška se nejlépe vyda-
řila M. Šedé na CLEMENTAIN, která v kon-
kurenci 40 dvojic skončila na 6. místě. Jinak
byli polští rozhodčí k našim jezdcům nekom-
promisní a jejich výkony stačily, s výjimkou
J. Vobořilové na ELAN (16.) a P. Myšky BET
HRADIŠTĚ (18.), pouze na umístění ve dru-
hé polovině startovního pole.

Cros absolvovala většina našich jezdců
dobře a na velmi dobré umístění zaútočila
M. Šedá. Po bezchybné terénní zkoušce
postoupila ještě o jednu příčku výše a v prů-
běžném pořadí byla pátá. O několik příček
postoupila také bezchybná J. Vobořilová, kte-
rá byla v té chvíli dvanáctá.

Tři chyby na parkuru však připravily
M. Šedou o přední pozici a nakonec se naše
jezdkyně musela spokojit s 12. místem.
Nejlepšího umístění pro ČR tak dosáhla
J. Vobořilová na ELÁN, která postupovala
kupředu i po závěrečné zkoušce a po bez-
chybném výkonu na parkuru skončila celkově
osmá.

V soutěži CIC** startovali tři naši jezdci,
ale ani jeden soutěž nedokončil.

Do závěrečné CCI** nastoupila pouze
K. Tumpachová na INCHAGREINE. Star-
tovalo celkově 13 dvojic a naše jezdkyně se
v drezúře umístila na 11. místě. V crosu opět
INCHAGREINE prokázal mimořádné skoko-
vé schopnosti, ale K. Tumpachová se bohu-
žel nevyhnula poněkud nešťastnému vyboče-
ní na jedné překážce a tudíž i penalizaci 20
bodů. A tak ani bezchybný parkur (pouze
2 body za čas) již nic nezměnil na celkovém
12. místě.

Vítězství v Nagykanizse
Svůj zájezd si skutečně užila P. Sůrová.

Ta se rozhodla ve stejném termínu, kdy se
konaly soutěže v Jaroszówce, vyrazit na
opačnou stranu a zúčastnila se CIC v maďar-
ském Nagykanizse. Do krásného prostředí
maďarského národního parku j ižně od
Balatonu přijeli spolu s naší jezdkyní konku-
rovat Maďarům i zástupci z Rakouska,
Rumunska a Francie.

Díky P. Sůrové však bylo ČR skutečně
hodně vidět. V soutěži CIC* nastoupila na
BAJKONUR a systémem start - cíl za sebou
nechal všech 20 soupeřů. I v CIC** předved-
la P. Sůrová na svém druhém koni BELFAST
mezi osmnácti soupeři opět nejlepší drezúru.
Rázem se tak pasovala do role favorita
i v CIC**. Tu ustála i po bezchybném crosu,
ale bohužel jedna chyba v závěrečném par-
kůru stačila k tomu, aby byla naše jezdkyně
předstižena o 3 desetiny bodu domácím
závodníkem G. Schallerem. I tak je však cel-
ková bilance zájezdu senzační. Gratulujeme!

Přeštěnická akademie
První červnová sobota byla pro všestrannost

významná i doma. JK Penzion Přeštěnice
uspořádal premiérový, štědře dotovaný 1. roč-
ník Přeštěnické akademie ve všestrannosti.
V krásném areálu jezdeckého klubu tak pro-
běhly tři jednodenní soutěže úrovně -ZK-, -Z-
a -ZL-. Lesk pak celé akci dodala i účast
Jaroslava Hatly. Ten představil v soutěži -ZK-
dva mladé koně AVANTIHO a MÁGA a obsadil
v konkurenci 13 koní první dvě místa.

V druhé soutěži stupně -Z- jistě zvítězil
P. Vaněk na koni UNISONO. Ten se také
postaral o dramatické vyvrcholení celého dne,

když s koněm GULLIVER zvítězili v závěreč-
ném -ZL- o 0,6 trestného bodu před dvojící
Bendová - PICASSO. Tu o vítězství připravila
jedna chyba na parkuru. Pavlína Bendová pak
zvítězila následující den v obou drezurních
soutěžích. Nejprve s BONDEM v -DU 2003-
a následně na PICASSO v -DJ 2003-, kde
navíc na BOND obsadila i 2. místo.

Jeden den i v Heřmanově Městci
Všestranností opět ožil v sobotu 11. červ-

na i zámecký park v Heřmanově Městci.
Pořadatelé z NH v Kladrubech n.L. pokračo-
vali v nastoupeném kursu v Přestěnicích
a připravili pro naše militaristy další jedno-
denní soutěž. V úrovni -ZK- se skládala
z drezúry a crosu, úroveň -L- pak již byla tří-
úseková a jezdci absolvovali ve standardním
pořadí jednodenních soutěží nejprve drezúru,
do 30 minut pak parkur a odpoledne bylo
vyhrazeno crosu.

K prvé soutěži (-ZK-) nastoupilo 25 dvojic
a v drezúře byla nejlepší L. Němečková na
KORINT (JK Zbečnik). O necelé 4 body dru-
há skončila J. Vobořilová na PRESTIGE
(Flamengo). Tato jezdkyně pak náskok zlikvi-
dovala v crosu a v soutěži zvítězila před
domácím K. Dvořákem na ERBEN K.
J. Vobořilová pak získala i 3. místo na KRA.

Úroveň -L- opanoval od drezúry J. Hatla
na KARLA, který již na drezúrním obdélníku
získal na většinu svých 15 soupeřů 20 bodo-
vý náskok. O ten by jej mohla připravit již jen
skutečná sportovní smůla. Ta se naštěstí
nekonala a tak si náš olympionik dojel i pro
celkové vítězství před P. Březinou (ELAN 3)
z JK Český Dvůr a M. Maivaldem na ARKA-
DO (SOU Polička).

Jediným českým zástupcem v CCI** Jaroszówka byla K. Tumpachová na INCHAGREINE

Foto J. Bělohlav

Konkurs pokračuje
Jak nám sdělil prezident ČJF VV ČJF

zasedal ve středu 8. června aby pokračo-
val v započatém konkursním řízení na
funkci generálního sekretáře ČJF. K uve-
denému datu se na Strahově sešlo osm
žádostí zájemců o toto místo. VV vyzval
všechny adepty, aby během následujícího
týdne (do 19. června) zaslali svoji předsta-
vu o náplni práce generálního sekretáře.
Na základě těchto dokumentů se komise,
určená k výběru nového vedoucího stra-
hovského jezdeckého centra, ke konci
června opět sejde, aby rozhodla, kdo se
posadí do křesla uvolněném A. Pellarovou.
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P řeštěničtí představili v jez-
deckém kalendáři tolik chy-
bějící jednodenní soutěž ve

všestrannosti. Při neustále vzrů-
stající oblibě této jezdecké dis-
ciplíny přináší model takové sou-
těže bezpočet výhod. Od
divácké atraktivnosti, přes mož-
nost výrazně častějších startů
koní připravovaných pro soutěže
všestrannosti, až po ochotu tak
vytížených jezdců jako je
Jaroslav Hatla, zúčastňovat se
podobných soutěží s mladými
koňmi. Pokud by se toto stalo
inspirací i pro další pořadatele,
začínající koně i jezdci by mohli
nasbírat během jedné sezóny
nepoměrně více zkušeností než
nyní, kdy jsou nuceni absolvovat
pouze vícedenní soutěže. Velmi
široké obtížnostní rozpětí v sou-
těžích všestrannosti navíc často
nutí jezdce a trenéry ke startům,
které neodpovídají stupni přípra-
vy koně.

Stojí však za úvahu, zda by
nebylo vhodnější použít stan-
dardní model soutěže, tak jak jej
známe ze zahraničí, kdy koně
nastupují do crossu až na závěr
soutěžního dne. V Přeštěnicích
bylo zachováno pořadí drezura,
cros, parkur a vstup na parkur
těsně po dojetí crosu, kde je
tempo stanoveno na 500 m za
minutu je pro koně zbytečně
obtížný. M. Horák

J. Voboři lová na ELÁN byla
z našich nejlepší v CIC*
Jaroszówka a skončila na 8. místě

Foto J. Bělohlav

Pronajmu turnajové mobilní
boxy pro koně. Evropská kvali-
ta a rozměry, super cena, včet-
ně dopravy. 

Tel: 608 919 979 
e-mail: autopolak@cbox.cz
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Sportovní 
kalendáfi

24.6. Rožnov p. R. reining
25.6. Dražka Z-L
25.6. Kladno Z-L
25.6. Klatovy ZM-L
25.6. Chomutov V/A-D
25.6. Hubiles ZM-L
25.6. Janov ZM-L
25.6. Žeranovice ZM-L
25.6. Rudná p. P. D/Z-S + pony
25.6. Opava L-T
25.6. Děpoltovice ZM-S
25.6. Hamry n. S. Z-ZL
25.6.-26.6. Kolín ZM-S
25.-26.6. St.Boleslav Z-ST
25.-26.6. Most ZM-ST
25.-26.6. Drásov Z-L, D/Z-S + pony
25.-26.6. Opava L-T, ČSP
26.6. Vondrov D/Z-S
26.6. Jindřichův Hradec Z-L
26.6. Svoboda n.Ú. ZL-ST
1.7. Brno Veveří ZL-S
1.7. Opava Z-S
1.7. Čeladná reining
1.-3.7. Heroutice CSIP-B
1.-3.7. Kolesa CIC*/CCN*
1.-3.7. Moravský Krumlov A/T + pony
2.7. Bělčice ZM-ZL
2.7. Tlustice ZM-L
2.7. Přeštěnice ZM-S
2.7. Letohrad ZM-ZL
2.7. Žďár n.S. Z-S
2.-3.7. Nymburk Komárno ZM-S
2.-3.7. Louny Z-S, D/Z-S
2.-3.7. Brno Veveří Z-S
2.-3.7. Otice D/Z-S
2.-3.7. Sviadnov ZL-S
2.-3.7. Opava Z-S
2.-3.7. Nebanice D/L-ST
3.7. Poděbrady Z-L
3.7. Horky n.J. ZM-L
5.7. Kluky Z-L
5.7. Mirotice Z-S
5.7. Brozany ZM-L
5.7. Dolní Moravice ZM-L
5.7.-6.7. Mikulov Z-S
5.7.-6.7. Nový Jičín Z-L
6.7. Heroutice ZM-S
6.7. Havlíčkův Brod D/Z-S
8.-10.7. Mělník Z-ST, D/Z-L+pony
8.-10.7. Karlovy Vary MČR/S sen.
9.7. Praha Komořany D/L-ST
9.7. Unhošť ZM-L
9.7. Chlum ZM-L
9.7. Litovel ZM-L+pony
9.7. Skály u Rým. Z-S
9.7. Havl. Brod pony A/L
9.7.-10.7. Páterov ZM-S
9.7.-10.7. Sviadnov ZM-S
10.7. Studenec ZM-L
10.7. Budiškovice ZM-L

Pohár podruhé
Druhým kolem pokračoval seriál soutěží jezd-

ců do 14 let na pony o Pohár náměstka primá-
tory Prahy. Tentokrát byl pořadatelem
Akademický jezdecký klub ČZU v Praze
Suchdole a soutěžilo se v sobotu 11. června.
Celý soutěžní den byl uspořádán ve spolupráci
s občanským sdružením Aktivita a vedle dvou
seriálových soutěží byl pro diváky připraven
bohatý doprovodný program.

První soutěž - ponyhadicap -ZLP- vyhrál
mezi osmi dvojicemi T. Pavlík na CIPÍSEK z JK
Všemily a stejný jezdec na INES obsadil i druhé
místo. Tato dvojice pak získala i prvenství ve
druhém kole Poháru náměstka primátora Prahy
před D. Malákovou na SVATKA (SCHK
Kokořínsko) a J. Březinovou s BEN 5 (SK
Redmill).

V neděli pak v Suchdole pokračoval sportov-
ní program dalším ročníkem Suchdolských jez-
deckých her, které jsou určeny i neregistrova-
ným jezdcům. Na programu byly tři skokové
a jedna drezúrní soutěž a možnosti startu využi-
lo vždy okolo dvaceti jezdců.

Další kolo seriálu o Pohár náměstka primáto-
ra Prahy, které osobně zaštiťuje náměstek pri-
mátora Prahy P. Hulínský, pořádá Jezdecká
společnost Ctěnice v sobotu 3. září a ve druhé
polovině seriálu již budou na programu soutěže
o stupeň vyšší (ponyhadicap  -LP- a -SP-).

Superliga a USA
V uplynulých 14 dnech se v Evropě

konala další dvě kola týmové soutěže
Superligy. Ve dnech 26.-29. května hostil
nejlepší týmy světa Řím a 2.-5. června švý-
carský St. Gallen.

V Římě si nejlépe vedla Velká Británie
(N. Skelton - ARKO III, E. Whitaker - AK
LOCARNO, W. Funnell - MONDRIAAN
a M. Whitaker - PORTOFIONO). Celek zví-
tězil  se 12 body před USA (16)
a Německem (20).

O týden později si nejvíce bodů za
prvenství v Superlize připsal v St. Gallen
tým Francie s 10 body před celky Švýcar-
ska a Německa.

Po třech kolech letošní Superligy je
zatím na čele USA s 21 body před Velkou
Británií (19,5), Francií (17), Německem
(15) a Švýcarskem (12).Další kolo
Superligy je na programu právě nyní (16.-
19.6.) a pořadatelem je holandský
Rotterdam.

Barokní akademie
Národní hřebčín v Kladrubech n.L. pořá-

dá v sobotu 25. června jezdecký den
s názvem Barokní akademie. Na programu
bude pestrý kaleidoskop spřežení i vystou-
pení v sedle. Nebudou chybět ani kostýmo-
vaní jezdci a dámy v dámských sedlech.
Začátek je v 9.00 na nádvoří hřebčína.

60 let Slatiňan
Diváci jsou zváni do Slatiňan, kde bude

2. července uspořádán jezdecký den k výročí
novodobého chovu starokladrubských vraníků.
Od 9.30 budou stáje ve Slatiňanech otevřeny
veřejnosti a v připravovaném programu, který
zahajuje ve 13.00 hodin, nebudou pochopitelně
chybět sedlové ukázky i spřežení těchto koní.

16. přehlídka
V neděli 5. června se v Bělovsi konal tradiční

sraz chovatelů Náchodska. Předvedeno bylo
přes 50 klisen, dále pak plemenní hřebci. Své
vystoupení měli i chladnokrevní koně, kteří byli
nakonec zapřaženi do mnohatunového náklad-
ního auta. Celkově se na předvadišti v Bělovsi
vystřídalo okolo stovky koní, nechyběla ani jízd-
ní policie z Pardubic.

Nejkrásnější klisnou náchodské oblasti se
stala v kategorii tříletých - KARINA (Corsár -
Kkety po Duramus II) majitelky a chovatelky p.
Kolbové z Radešova. Do celostátního šampio-
nátu klisen pak postoupila klisna ZURKA
(Dietward-23 - Mazurka po Przedswit X-68)
majitele a chovatele R. Skřivana st.

Cena Děčína
Pátý ročník Ceny města Děčína pořádal ve

dnech 4.-5. června JK Větrný ranč Rychnov.
Ceny předával starosta Děčína pan V. Raška.
Díky podpoře firmy s názvem Belgická obchodní
společnost mohlo být v Děčíně rozděleno
200 000,- Kč.

Počasí sice trochu jezdce i diváky zlobilo, ale
povrchy kolbiště i opracoviště zvládly nápor
startujících (300 startů) dobře.

Oba dny vyvrcholily skokem -S-. V sobotu to
bylo -S*-, které vyhrál po rozeskakování čtyř
dvojic J. Chýle na ROMMEL (Stáj Chýle) před
F. Doležalem na ROCKINA (PZOO Chomutov),
B. Novákovou - FOR (Equi Club Louny)
a domácí S. Batíkovou na MONTANA 6.
V neděli pak závěrečnému -S**- předcházel
ponyhadicap -SP-. Zde se rozeskakovaly dvě
zástupkyně JK Všemily a z vítězství se radovala
A. Bačkovská na MARLOW 1 před T. Pavlí-
kovou na INES 1.

Závěr závodů patřil opět J. Chýlemu na
ROMMEL. Tentokrát se o prvenství rozeskako-
valo 6 dvojic a na dalších místech skončili
K. Stružinská - LIPKA UNIREN (Stáj Gasstr),
M. Matějka - NOBERLINA (Egersmann Caro
As) a L. Stružinský - GENÁDÍ (Stáj Gasstr).

Zduchovická premiéra
Jezdecký areál La-Bohème Zduchovice přiví-

tal 4. a 5. června jezdeckou veřejnost poprvé na
oficiálních závodech. Hned první den prošlo kol-
biště náročnou zkouškou v podobě celodenního
deště. Přes sobotní nepřízeň počasí se při
závodech prezentovalo 215 startujících dvojic
v soutěžích pro pony a velké koně.

V hlavní soutěži, dvoukolovém SP + STP,
zvítězila M. Hažmuková na E.T. LORICUS z JS
Bost B před J. Perníčkovou na VIDAR z JK
Heroutice.

V soutěži -L- si vybojovala v dvacetičlenném
startovním poli vítězství L. Kraicová
(ROZÁRKA) z JK Mělník.

Zduchovické kolbiště přivítá jezdce a koně
v letošním roce ještě jednou, a to 24. září při
Podzimní ceně firmy Equiservis. Podrobné
výsledky naleznete na www.kone-zduchovice

V Nebanicích o MČR
Ve dnech 2. - 3. července se v Nebanicích

konají drezurní závody CDN. Vypsány jsou úlo-
hy od -Z- až po -SG-. Pořadatelé upozorňují
závodníky, že na závodech je možno získat
kvalifikaci na MČR a KMK.

V brožurce vydané ČJF pro získání kvalifikací
tyto závody omylem vypadly, ale výsledky zapo-
čítávané budou.

Pony v Trojanovicích
V Trojanovicích 29. května uspořádala TJ JK

Trojanovice ve spolupráci s ACHSP,
Moravským spolkem chovatelů hafl inga
a ASCHK ČR výstavu pony. V kategorii „český
sportovní pony“ zvítězil plavák ŠERON (Šerif -
Jolika) J. Horákové z Trojanovic. Nejlepší klis-
nou se stala 4l. MARKÝZA DE SARGON (Lipan
- Muška) p. Pokorného z Litovle, která byla sou-
časně vítězkou celé kategorie.

V kategorii „pony s oprávněním působit v ple-
menné knize ČSP“ zvítězil osmnácti letý
GRAND (Shalom - Azalka) p. Frydrycha
z Rožnova p. R. importovaný ze Slovenska.
V kategorii ostatních pony do 3 let byl nejlepším
MORAVIA FRAJER (Bohemian Freyr - Muška)
maj. Pokorný - Litovel. Nejlepším valachem
a vítězem kategorie se stal loňský vítěz WPBR
RYN (Peer - Rhona po Furioso XLIII-13), maj.
S. Kubové z Ostravy. Nejlepší klisnou se stala
welsh cob GWENLLAN MELERI (Gwenllan Del
Du - Gwenllan Manon), majitel Hipoklub Natur,
Horní Tošanovice. Mezi haflingy byl nejlepší
plemeník ACORD (Amalfi - Fiona) p.
Ondráčkové ze Šenova.  M. Nevřivá

P. Vereš na DÁRIE (Horní Heřmanice) se stal
vítězem Sobotínského poháru, který se konal
28. května na kolbišti TJ Omega v Sobotíně

Foto 
M. Patera
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Výsledky

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Plzeň-Bory 14.-15.5. Memoriál J. Zíbra
v drezúře -Z- (8) 1. Jirsová M. - CORADO 1
(Stáj Jirsová), -S- (6) 1. Komenda - MARIUS
(JS Caballo), 2. Pechová - WELINGTON
(Pferddimex), 3. Jirsová J. - CORADO 1
(Stáj Jirsová), -L 1- (5) 1. Komenda - HOLI-
DAY INN (JS Caballo), -L 5- (7) 1. Komenda
- HOLIDAY INN (JS Caballo), -L 5- (7) 1.
Komenda - HOLIDAY INN (JS Caballo), St.
Georg (5) 1. Komenda - CHARLIE (JS
Caballo), 2. 1. Komenda - MADONA 2 (JS
Císařský ostrov), 3. Sýkorová - GRADO
(Plzeň Bory).

Sobotín 28.5. stupň. obt. do 70 cm 1.
Horká - CHIKO (JK Alika Čelčice), stupň.
obt. do 90 cm + žolík 1. Chlandová - PRE-
TORIA ETAN (Omega Sobotín), stupň. obt.
do 100 cm - děti a juniory: 1. Mazalová -
ANGELIKA 6 (JK PAM Vlčkovice), pony han-
dicap -LP- 1. Petrus - Jurášek, -ZM- děti 1.
Jasinská - NIL 2 (Hamříkova stáj- Dolní
Moravice), -Z- ostatní 1. Jasinská - NIL 2
(Hamříkova stáj - Dolní Moravice), -ZL- 1.
Vrtek - Dallas 1 (SOUz Horní Heřmanice), -
L- 1. Vereš - DÁRIE (SOUz Horní
Heřmanice), 2. Chlandová - DELLA (Omega
Sobotín), 3. Křížek - DIANA 18 (Hamříkova
stáj- Dolní Moravice).

Chlum 28.5. drezúra -Z 2- 1. Lišková -
BENJAMIN, -L 5- 1. Kaloušková - PARA-
DOX, -S 2- 1. Kaloušková - PARADOX.

Ptice 28.5. -Z- (31) 1. Kocián - DINA
(Start Hořany), -ZL- (11) 1. Kadlecová -
TYRON (B a D).

Dražka 28.5. -Z- koně 1. a 2. rokem (20)
1. Švejnohová - DELLE LORET (Švejna
a spol.), -Z- (31) 1. Špičák - GLEN JISTÁ (JK
Dražka), -ZL- (34) 1. Abík - ASTER (JO
Sobočice Abík), -L*- (10) 1. Hanušová -
WALLI (Lučkovice), 2. Švejnová -
DRAGEN∞S LADY (Švejna a spol.), 3. Špi-
čák - GLEN HILDA (JK Dražka).

Olšany 4.6. -ZM- děti (5) 1. Jelínková -
GRAZIE (JS Veveří), -ZM- ml. koně (10) 1.
Bodlák - LORD 14 (JS Bodlákovi), -Z- (37) 1.
Višňovská - VALKÝRA 1 (SS Strávíš
Hustopeče), -ZL- (46) 1. Višňovská -
VALKÝRA 1 (SS Strávíš Hustopeče), -L*-
(23) 1. Veselý - DAISY (stáj Veselý Čechtín).

Kolín 1.6. KMK -Z- 4.l. hřebci (9) 1.
URANUS - Nágr (Mar. Lázně), 4l. klisny (13)
1. ARGENTINA - Šlechta (JK Všemily), -ZL-
5l. hřebci (13) 1. CARDINO T - Zelinková
(Tarpan), 5l. klisny (16) 1. GRACE Z - Šlech-
ta (JK Všemily), -L- 6l. hřebci (7) 1. COLOR
OF LOVE - Opatrný (Hořovice), 6l. klisny
(10) 1. IT∞S ME - T - Zelinková (Tarpan).

Praha-Císařský ostrov 3.-5. 6. 6l. 125,
7l. 130cm (26) 1. Opatrný - CADISO
L (Hořovice), 2. Papoušek K. - LYRA 7
(Všemily), 3. Poláková - COMTESSA III
(Polák Strakonice), 130 cm (50) 1.
Papoušek K. - CATRICK ORION (JK
Všemily), 2. Bachl - I KNOW IT (GER), 3.
Appel - SANTANA VAN OVERIS (POL),
dvouf. sk. 135/145 (46) 1. Stein - LANDRO
(GER), 2. Šafrata - CORADO (Tarpan), 3.
Sándor - PLAYER (HUN), 6l. 125/135, 7l.
130/135 (25) 1. Hanulay - COLOR LINE
(SVK), 2. Knudsen - RONALDO (GER), 3.
Bachl - ACASINO (GER), ..5. Šlechta - ARE-
NA (JK Všemily), 130 cm (38) 1. Bachl -
I KNOW IT (GER), 2. Papoušek K. -
CATRICK ORION (JK Všemily), 3. Zelinková
- DAN 7 - T (Tarpan), 140 cm (64) 1.
Zelinková - VOLONTER - T (Tarpan), 2.
Fleming - ORESTES (DEN), 3. Tesárek -
ANNIE (Tesárek), stupň. obt. do 130 (19) 1.
Papoušek K. - KO DARCO (JK Všemily), 2.
Stumpe - CENTURIO 17 (GER), 3. Attila -
CAVALOR COLONADO (HUN), 6l. 130, 7l.
135 (22) 1. Žíla - CARLOS s.v. (Mustang), 2.
Irmisch - LITTLE MAN (GER), 3. Hanulay -
COLOR LINE (SVK), dvouf. sk. (45) 1.
Opatrný - SUPREME Oil Team (Hořovice),
2. Bachl - I KNOW IT (GER), 3. Knudsen -

ORIENT EXPRES (GER), Velká cena
Tarpan 140 + 140 (24) 1. Hanulay - KEN-
TAUR WIENERWALD (SVK), 2. Gábor -
LUCINAOR (HUN), 3. Žíla - PINOT GRIGIO
(Mustang).

Poštorná 5.6. drezura -Z 1- (3) 1.
Dokulilová - NUTELA (JS Sokolí), -DU 03-
(11) 1. Skripová - CINZANO (JK Skrip
Dobročkovice), -L 0/05- (14) 1. Vaňková -
CHARISMA (JK Sever Brno), -DD 03- (7) 1.
Skipová - CINZANO (JK Skrip
Dobročkovice), -L 4/00- (6) 1. Jančářová -
DANTES (JK Vega), -S 0/05- (3) 1. Hollá -
CAPITOL (JK Čec. ST. Pečínka), -JU 03-
(11) 1. Skripová - KAMILA (JK Skrip
Dobročkovice), 2. Kohut - DESIR (SVK), 3.
Hollá - CAPITOL (JK Čec - St. Pečínka).

Děčín 4.-5.6. -ZM- (26) 1. Horáčková -
SORBONN (JK Všemily), -Z- (59) 1.
Cibulková - LUIS 1 (Equi Club Louny),
dvouf. sk. 110/120 (11) 1. Batíková - MON-
TANA (Větrný ranč Rychnov), dvouf. sk.
110/120 (38) 1. Jakešová - MARIO (Equi
Club Louny), stupň. obt. do 120 + žolík (34)
1. Nováková - FOR (Equi Club Louny), 2.
Špalek - CHANTAL (Dobranov), 3.
Mazánková - SHANTE (Inest Servis), -S*-
(24) 1. Chýle - ROMMEL (Stáj Chýle), 2.
Doležal - ROCKINA (PZOO Chomutov), 3.
Nováková - FOR (Equi Club Louny), dvouf.
sk. 100/110 (23) 1. Voksa - CALUCA Z (Stáj
Voksa), -L**- (22) 1. Chýle - ROMMEL, 2.
Chýle - DUBIRA (Stáj Chýle), 3. Koželuh -
NERO Spoltrade Group (Větrný ranč
Rychnov), volba př. do 110 cm (13) 1.
Matějka - LAND∞S END J.N.S.
(Eggersmann Caro As), -S**- (12) 1. Chýle -
ROMMEL (Stáj Chýle), 2. Stružinská - LIPKA
UNIREN (Stáj Gasstr), 3. Matějka - NOBER-
LINA (Eggersmann Caro As), -S*- (9) 1.
Bačkovská - MARLOW, 2. Pavlíková - INES
(obě JK Všemily), 3. Baldinusová - ALOHA
(Těchlovice).

Hostouň 4.6. -Z- (37) 1. Koutník - PET-
TY (JK Kout na Šumavě), dvouf. sk.
100/110 cm (36) 1. Čermáková - CASAND-
RA 1 (JK Bernartice), -ZL- (24) 1. Zahoř -
MARINA 3 (Akvabar Horš.Týn), -L*- (14) 1.
Macháčková - HAGI (Tachov Respo), 2.
Kohoutek - EXDON (JO Hostouň), 3.
Bártová - SIESTA SL (SJK Hostouň).

Zduchovice 4.-5. 6. -ZM- 4 a 5 letí koně
(10) 1. Holíková - AISCHA (St.Dani
Zbožnice) -ZM- děti (5) 1. Šínová - BAILIE
(JK Bierhanzl), -Z - limit.čas (30) 1. Kraicová
- MARLEN (JK Mělník), -ZL- (23) 1. Kraicová
- ROZÁRKA (JK Mělník), -ZLP- soutěž na
styl (9) 1. Krulichová - CADILAC (JK Mělník),
pony handicap -LP- (15) 1. Krulichová -
NIGHT BOY (JK Mělník), pony handicap -
SP- (16) 1. Perníčková - VIDAR (JK
Heroutice), -Z- (23) 1. Kraicová - CHERZÍ
(JK Mělník), 110/120 cm (29) 1. Perníček -
FIALKA (JK Všetice), -L**- (18) 1. Kraicová -
ROZÁRKA (JK Mělník), 2. Perníčková -
VIDAR (JK Heroutice) 3. Pilecký - LUKAS 6
(Opatrný Hořovice), pony handicap -LP- (12)
1. Krulichová - CADILAC (JK Mělník). pony
handicap -SP- (14) 1. Perníčková - VIDAR
(JK Heroutice), 2. Tomaidesová - ELIOT (JK
Louňovice), 3. Krulichová L. - FÍK (JK
Mělník), -STPB- (10) 1. Mestenhauserová -
COLIN, 2. Mestenhauserová - SABINA (JK
Mělník), 3. Hažmuková - E.T. LORICUS (JS
Bost B), Cena Svatého Norberta -SP +
STPB- 1. Hažmuková - E.T. LORICUS (JS
Bost B), 2. Perníčková - VIDAR (JK

Heroutice), 3. Mestenhauserová - SABINA
(JK Mělník).

Přeštěnice 4.6. 1. Přeštěnická akademie
ve všestrannosti -Z- (15) 1. Vaněk - UNISO-
NO (Ratibořské Hory), -ZK- (13) 1. Hatla -
AVANTI 1 (Horse Academy Radimovice), -
ZL- (6) 1. Vaněk - GULLIVER (Ratibořské
Hory), 2. Bendová - PICASSO (PJK
Gabrielka), 3. Pokorná - BLESY (JK
Vidovice).

Přeštěnice 5.6. drezúra -DU 2003- (6) 1.
Berndová - BOND 1 (PJK Gabrielka), -DJ
2003- (8) 1. Bendová - PICASSO (PJK
Gabrielka), skoky -Z- koně 1. a 2. rokem (8)
1. Szieklik - LAURA 7 (JK Všetice), -Z- (20)
1. Fidler - BIBI (Havel Strýčice), -ZL- (25) 1.
Kolářová - DEL RIO (JK Čápův Dvůr), -L**-
(12) 1. Zahrádka - FEERVERK (Zahrádka
Faunus), 2. Horký - AMALTEA (JK Tandem),
3. Hrnčíř - LOTOS 5 (Proseč p.K.).

Otice 11. 6. -ZM- 4 a 5-ti letí 1. rokem
(15) 1. Kopiš - PAMELA 10 (Frenštát), -Z-
koně 1.a 2. rokem (20) 1. Živníčková - DURA
1 (Hradec nad Mor.), -Z- ostatní (19) 1. Šidlo
- ARGENTINA 2 (Supreme), -ZL- (30) 1.
Hlavatá - JERMETIEU (JK Gladiš), -L*- (22)
1. Veselá - QUARTET (Agrostyl Otice), 2.
Vitasková - GOLD IVIN (Casin Svinov), 3. M.
Klár - VENDY 3 (Agrostyl Otice), -S*- (9) 1.
Gladišová - QUINTET (JK Gladiš), 2.
Kubrický - VINICIE Fides Agro (SS
Kubrický), 3. M. Klár - NOLI TANGERE
(Agrostyl Otice).

Březnice 11.6. -Z- (26) 1. Karas -
ROMEO (JK Dick Lipí), -Z- (9) 1. Kocourková
- SANTANA (Sokol Písek), stupň. obt.
110/120 (18) 1. Kučera - GUIDAM SOHN
(Sokol Písek).

Heřmanův Městec 11.6. všestrannost -
ZK- (25) 1. Voboři lová - PRESTIGE
(Flamengo), 2. Dvořák - ERBEN K (NH
Slatiňany), 3. Vobořilová - KRA (Flamengo),
-L- (16) 1. Hatla - KARLA (Horse Academy),
2. Březina - ELAN 3 (JK Český Dvůr), 3.
Maivald - ARKADO (SOU Polička).

Drásov 11.6. -ZM- koně (11) 1. Malý -
GÁJA 2 (stáj Montána), dvouf. sk 100/110
(21) : 1.Straka - SOFI (TJ Pálava Popice), -
Z- ( 31) 1. Straka - TROPHY (TJ Pálava
Popice), post.obt.do 110 (21) 1. Klouda -
VANDAM (TJ Lucky Drásov), -LP- (11) 1.

Vetešníková - WINDHOEK S (JK statek
Doubravka), -SP- (11) 1. Vetešníková - WIN-
DHOEK S (JK statek Doubravka).

Kolín 4.-5.6. Mistrovství SČO skoky sen
družstva -ZL+ZL- (4) 1. okres Kolín
(Pohořalá, Bleha, Blehová, Kabátová), muži
-L**+S**- (5) 1. Bleha - ANTHÉ (JK Dolany),
ženy -ZL+L**- (13) 1. Pálková - LOGIKA (JK
Velvary), -Z- 1. odd. (28) Vítek - LUK 3
(Kaiser Soze Production), 2. odd. (34) 1.
Bureš - PANAY (JK Vacek), -ZL- (74) 1.
Hájková - JODID (JK VOŠ a SzeŠ Tábor), -
L**- (25) 1. Hájková - JODID (JK VOŠ
a SzeŠ Tábor), -ZL- (29) 1. Kopecká - TARA
11 (JK Poděbrady), -L**- (29) 1. Pourová -
DIXI 3 (Jeřice), 2. Pecková - MONTY
ALTRON (Altron Hoffmeister), 3. Starečková
- COMTE-K (JS NIKI), -S**-(18) 1.
Charvátová - VIGORA (Kocmanová), 2.
Vodseďálková - LEO LUSTIG (JK Javorník),
3. Palička - APRIL OBRODSKÝ (Fapaso
Vysoká Libeň).

Litomyšl 10.12.6. Český skokový pohár
dvouf.sk. 110/120 (63) 1. Vinzens - RUMBA
2 (Hůrka), dvouf.sk. 120/130 (78) 1. Pospíšil
- DAFNÉ (Židovice), 2. Tretera - CARNEWAL
(Tretera), 3. Nágr - PICADOR (Mar. Lázně),
dvouf.sk. 130/140 (32) 1. Opatrný - CRAZY
LOVE (Hořovice), 2. Skřivan - LABE JAMES
Cac Leasing (Manon), 3. Jandourek - KENDY
Tiscali (Equest), -L**- (73) 1. Jindra - HERIET
(Bierhanzl), 2. Skřivan - RAMARA Elkor, 3.
Skřivan - EX CALIBUR Wepol (Manon), -S**-
(87) 1. Málek - CORAGE (Málek), 2.
Jandourek - OLZA Tiscali (Equest), 3.
Opatrný - CALOUBÉ (Hořovice), -ST**- (60)
1. Opatrný - CRAZY LOVE (Hořovice), 2.
Papoušek J. - CHEEVA (Srnín), 3. Nágr -
PICADOR (Mar. Lázně), 4. Papoušek J. -
NIKITA 3, 5. Papoušek J. - AMARCORD
Biofaktory (Srnín), -L**- (25) 1. Nágr - PHILL
(Mar. Lázně), 2. Skřivan - RAMARA Elkor
(Manon), 3. Jindra - HENESSY 1 (Bierhanzl),
-S**- (29) 1. Hentšel - LADA (Baník Ostrava),
2. Šoupal - ČARAS (Olympia), 3. Jandourek -
OLZA Tiscali (Equest), Velká cena Litomyšle -
T**- (29) 1. Jindra - CONTENDER
S (Bierhanzl), 2. Opatrný - GRAND, 3.
Opatrný - FAMOUS (Hořovice), 4. Vinzens -
HAPPY MAN (Cilka), 5. Přibyl - KORIANDR
Feedmark (JS Belcredi).

J. Hatla opět soutěží i  v ČR.
Nejlepší byl při jednodenních soutě-
žích v Přeštěnicích (foto) a o týden
později i v Heřmanově Městci
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