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CSI*** Herzlake
Ve dnech 11.-14. května uspořádali úspěšní
chovatelé a majitelé koní manželé Ansgar a Ellen
Holtgersovi ve svém nově vznikajícím velkolepém
středisku Gut Einhaus nedaleko severoněmeckého městečka Herzlake první ročník mezinárodních skokových závodů (CSI***).
Manželé Holtgersovi se nijak netají tím, že by
chtěli založit novou tradici velkolepých jezdeckých závodů. Napomoci k tomu by jim měli nejen
jejich značné manažerské schopnosti, ale současně i velmi důvěrná znalost prostředí vysokého
jezdeckého sportu a osobní kontakty mezi nejlepšími jezdci světa.
Pro svůj první ročník CSI si letos vybrali termín
navazující na první velkou zkoušku (CHIO
Aachen) na letošní Světové jezdecké hry. Tradiční CHIO bylo tentokrát přeloženo na téměř jarní
termín právě proto, že v Cáchách budou v létě
SJH. S pomocí všech svých kontaktů již nebylo
pro pořadatele obtížné přesvědčit všechny světové jezdecké celebrity, že právě CSI*** v Herzlake
bude pro ně tou nejlepší přípravou na CHIO
Aachen. Ze světových jmen tak nechyběl vůbec
nikdo. Ostatně jména nejlepších v jednotlivých
soutěžích to dokazují.
V páteční první kvalifikaci 7 a 8letých koní byl
nejúspěšnější M. Ehning na ARMITAGE před
L. Beerbaumem s NABAB’S SON a první kvalifikaci na Velkou cenu Gut Einhaus si odnesl Brazilec L. Diniz s NIGHTLOVER.
V sobotu vyhrála soutěž do 145 cm na čas
Američanka M. Ashe s LUTOPIA před L. Nieber-

gem na FIERY a druhou kvalifikaci na GP (155
cm) si odnesl L. Beerbaum s GLADDYS S před
R. Göran Bengtssonem na CHIANTI LA SILLA
a Ch. Ahlmannem na CÖSTER.
Nedělní finále mladých koní zvládnul nejlépe
7letý LUCKY THE MAN O. Beckera. Ve Velké
ceně střediska Gut Einhaus postoupila z 47 startujících do rozeskakování pouhá čtveřice koní.
Z prvenství se nakonec po dramatickém rozeskakování radoval F. Sloothaak na poněkud
nevzhledném LEGURIO před R. G. Bengtssonem na GRANDINA a E. Bitter na ARGELITH
STAKKATO.
Veškeré podrobnosti o závodech v Herzlake
naleznete na www.gut-einhaus.com

FOR PLEASURE se loučí
Návštěvy v Herzlake jsme však využili především k rozhovoru se současnou světovou jedničkou Markusem Ehningem. Tento jezdec patří
mezi nejlepší jezdce světa již minimálně sedm
sezón. Jeho vstup na světovou scénu předznamenala především důvěra chovatele a majitele
koně FOR PLEASURE R. Disterera, který mu
tohoto fenomenálního hřebce svěřil v roce 1998.
Až do té doby v jeho sedle startoval Lars Nieberg,
ale s tímto jezdcem se kariéra FOR PLEASURE
nevyvíjela příliš dobře. I když si FOR PLEASURE
mnozí odborníci a návštěvníci pražského CSIO
pamatují z roku 1994, kdy skončil ve Velké ceně

(Pokračování na str. 4)

Světová jednička Marcus Ehning

Vítězství ve
Windsoru
Svými ambicemi k účasti na Světových jezdeckých hrách v Cáchách se netají ani jezdci čtyřspřeží. Kvalifikaci má splněnu nejen náš dlouholetý reprezentant P. Vozáb, ale z jarních Kladrub
i Josef Hrouda (Afrodita Němčice). Tento jezdec
se vyznačuje značnou soutěžní aktivitou
a o víkendu 11.-13. května se vypravil i mezi do
další Mekky koňařské společnosti a za ČR startoval při CAI-A (W) na Royal Windsor Horseshow.
Společně s ním za kanál La Manche odcestovalo
i dvojspřeží J. Pavla ze stáje Drnka Kostelec.
Na startu soutěže čtyřspřeží bylo 23 kočárů
a pochopitelně nechyběla světová jména jako
např. Tomas Eriksson či Boyd Exell. J. Hrouda
byl poněkud handicapován tím, že jeho kamion
měl v SRN poruchu a celý den se čekalo na součástku z ČR a tudíž koně dorazili do Windsoru
jen několik hodin před startem v drezúrní zkoušce. V maratonu však již obsadil J. Hrouda 14
příčku a vrchol jeho jízdy přišel v parkuru.
S celým kursem si poradil nejlépe a se ziskem
pouhých 3.22 bodu za čas zvítězil. V celkovém
pořadí skončil na 13. příčce se součtem 208.16
bodů. Zvítězil B. Exell (AUS) před Švédy T. Erikssonem a J. E. Palssonem.

J. Hrouda (Afrodita Němčice) se svým spřežením před zámkem ve Windsoru

(Pokračování na str. 2)
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Česká drezura
vítězila v Polsku
Dne 5.-7.května 2006 se v Polském Zakrzówu
uskutečnily soutěže CDIJY, které byly i kvalifikací
juniorů a mladých jezdců na Mistrovství Evropy.
Závodů se zúčastnili jezdci z Polska, Litvy, Kirgistanu, Maďarska a ČR. Za naši republiku startovaly pod vedení Z. Beneše mezi juniory
M. Habásková s 8letým SAPIENS-K, M. Opočenská s 12letou KIPI-N a S. Krčmářová s 12letým
SIMON. V mladých jezdcích nás reprezentovala
L. Pulpánová s 16letým DAF ONDRÁŠ.
Soutěž byla tříkolová a každé kolo bylo hodnoceno i samostatně. Junioři jeli JU, JD a JJ a mladí jezdci YD, SG a KürY.
Všechny naše jezdkyně předvedly jedny ze
svých nejlepších výkonů a tomu odpovídalo
i hodnocení mezinárodního sboru rozhodčích
(POL, Slovinsko, SRN a Rakousko).
Nejlépe si z našich jezdců vedla M. Habásková
na hřebci SAPIENS-K, která v 1. kole obsadila
s 62,686% druhé místo za maďarskou jezdkyní,
ale v druhém a třetím kole již zvítězila s výsledky
63,7% a 62,15%. Celkově zvítězila i v celé soutěži s výsledkem 188,536% před jezdcem z Kirgistanu R. Sabitovem (185,843%) a Maďarkou
N. Szalay (180,693%). Nejmladší účastnice teprve 16-letá M. Opočenská se umístila na výborném 5. místě s výsledkem 179,657% a je velkým
příslibem pro českou drezuru. S. Krčmářová
s 171,714% obsadila 9. místo.
V mladých jezdcích obsadila L. Půlpánová po
pěkné volné jízdě celkově 3. místo s výsledkem
187,744%. První a druhé místo obsadili polští
reprezentanti F. Poszumski (192,272%) a
G. Jaworska (191,278%).
Polské pořadatele je třeba pochválit za velice
milý a vstřícný přístup po celou dobu závodů. Veli-

CSIO Linz v bahně
Že zdaleka ne všechna i poměrně vyhlášená
střediska západní Evropy nestačí současnému
standardu ukazuje letošní průběh závodů CSIO
v rakouském Linzi.
Česká výprava odcestovala podle plánu v pěti
jezdcích, když Z. Žíla získal osobní pozvání pořadatele, které bylo zapříčiněno plánovaným tréninkem s Brazilcem N. Pesoou. Nakonec však tento
světový jezdec a trenér dorazil do Rakouska
o dva dny později a tak ze společných treninků
nebylo nic. Zástupci havířovské stáje tak alespoň
dohodli letní přípravu na světový šampionát
v Cáchách. Pokud se bude vše vyvíjet podle plánu, tak se Z. Žíla zúčastní ještě CSIO v Bratislavě
a po krátké pauze odcestuje na minimálně 10 dní
do belgické stáje N. Pessoy, kde stráví poslední
dny před šampionátem. Společně se Z. Žílou
(PINOT GRIGIO, CARLOS) tvořili náš tým
J. Papoušek (IT’S ME T, LA MANCHE T, DAN 7
T), A. Opatrný (GRAND, FARADAY), V. Macánová (POMPÖS, L’AMIE) a Z. Zelinová (DAYLIGHT, SCATMAN).

Prvenství mezi nejlepšími
Páteční program v Linzi ještě probíhal normálně a pro české barvy i velmi úspěšně. Řadu českých výkonů mladých koní i koní startujících ve
střední rundě u první kvalifikaci na Velkou cenu
završil právě v nejtěžší soutěži dne A. Opatrný
v sedle FARADAY vítězstvím. FARADAY byl ve
skoku 150 cm bezchybný a současně i nejrychlejší z téměř stovky startujících.
Sobota se pak povedla především J. Papouškovi, který po bezchybném výkonu skončil na
10. místě s IT’S ME T mezi 6 a 7letými v soutěži
do 135 cm. Protože vyvrcholením závodů byl
v neděli Pohár národů, Grand Prix Linz se jela
v sobotu. Z našich zde startovali pouze J. Papoušek na LA MANCHE, kteří dokončili na 18. příčce
a A. Opatrný s FARADAY. Tato dvojice však po
třech chybách vzdala.
V následném dvoufázovém skákání do 145 cm
byl z našich sedmi startujících dvojic nejlepší opět
J. Papoušek s DAN 7 T, který po výkonu 0/4
body obsadil 18. pozici.

Pohár v hale
Poklidný průběh závodů však zcela převrátila
deštivá neděle. Brzy ráno začalo silně pršet
a protože letitý povrch kolbiště v Linzi již není
schopen dlouhodobě nepřízni počasí odolávat
záhy začal být povrch zcela neregulérní. Pocítil to
především J. Papoušek na IT’S ME T, který nás

Vítězství ve
Windsoru
(Dokončení ze str. 1)
J. Pavel startoval v poli 15 jezdců a po 9. místě
v drezúře a maratonu a 7. místě v parkuru skončil
celkově na 9. pozici.
K celé atmosféře ve Windsoru nám řekl
J. Hrouda: „Každý by měl alespoň jednou v životě Royal Windsor Horseshow navštívit. Atmosféra
závodů je ohromná. Soutěží se na pěti kolbištích
najednou a v neděli bylo v okolí překrásného
zámku více než 3 000 koní.“
Naši jezdci dvojspřeží se nyní chystají na
závod Dunajsko-alpského poháru, který se koná
8.-11. června ve francouzském Saumuru.
Čtyřspřeží čeká CAI-A v Altenfeldenu (15.-16. 6.)
a potom ještě před Nebanicemi i CAI-A v maďarském Kecskemétu (30.6.-2.7.)
Podrobnosti o soutěžích ve Windsoru naleznete na www.hoefnet.nl

ČSP Brno
Foto Z. Opočenský
Vítězná M. Habásková - SAPIENS-K
ce pěkný byl i závěrečný ceremoniál za přítomnosti
českých mažoretek z Ostravy a vojenské dětské
dechové kapely. Nástup všech koní a společné
dekorování dodalo závodům slavnostní vzhled
a překvapivá byla i velká účast veřejnosti což
v Čechách trochu postrádáme.
R. Habásková
jako jediný zastupoval ve finále mladých koní.
Naše dvojice měla po doskoku do hlubokého
terénu pád a soutěž nedokončila.
Jury se po skončení soutěže narychlo sešla
a rozhodla o dokončení programu dne v přilehlé
hale. A tak se narychlo celý parkur stěhoval pod
střechu a koně byly nuceni po dvou dnech na
otevřeném kolbišti startovat v nejtěžší soutěži
konkuru v hale. Pro některé to bylo velmi obtížné,
zkušenější dvojice se s touto nestandardní situací
vyrovnávali lépe.
Náš tým tvořili A. Opatrný GRAND, který
dokončil s 8 body. Následoval Z. Žíla na PINOT
GRIGIO a ten chyboval čtyřikrát, V. Macánová třikrát a J. Papoušek s LA MANCHE T dokončil s
10 body. Celkově náš tým inkasoval 30 bodů a to
k postupu do druhého kola nestačilo. Před branami tak v soutěži 12 celků skončilo naše družstvo
společně s Itálií (20), Švýcarskem (28) a Polskem
(32). Z prvenství se radovali Švédové (12) před
domácími jezdci (20) a celkem Nizozemí (20).
V závěrečné poslední šanci, která se jela
pochopitelně také pod střechou dokončil A. Opatrný na FARADAY a J. Papoušek na DAN 7 T se
4 body a umístili se na 7. resp. 9. místě.

Junior Cup Most
O víkendu 6.-7. května se na kolbišti v Mostě
vystřídalo 407 startujících dvojic v soutěžích od
úrovně -Z- až -ST-. V soutěžích bylo vyplaceno
celkem 107 000,-Kč.
Hlavními i když ne nejobtížnějšími soutěžemi
závodů byla juniorská klání, která tak zahájila
další ročník, dnes již tradičních, seriálových soutěží juniorů v Mostě. Obě kola -L*- i nedělní -S**vyhrála P. Mazánková na SHANTE a SHERLOCK, která již patří k „služebně nejstarším“
účastníkům těchto soutěží. Ale i další jezdci
z nastupující generace z dětské kategorie předvedli pěkné výsledky. Mezi ně patří především
druhé místo N. Crnkové na CONGO KING
AgramM (JS Bost B) v -S**-.
Jarní cenu města Most (-S**-) vyhrál O. Pospíšil na DAFNÉ a druhé -S**- získal L. Vondráček
na ARGON 1 (Vondráček).
V Květnové ceně Stach I.P (-ST**) zvítězil po
rozeskakování sedmi dvojic P. Doležal - STAKKATA Biofaktory (Dance and Jump) před M. Matějkou - ABC CHICAGO (Eggersmann Caro As) a
F. Doleželem - ROCKINA (Dance and Jump). Na
4. místě skončila S. Krčmářová na KOBRA (Stáj
Krčmářová) před domácí N. Bielikovou s ATYŠ.
Další závody v Mostě se uskuteční 28. května
a na programu jsou skokové soutěže -Z-S**-.
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Zahájení letošního Českého skokového poháru
bylo skutečně raketové a vzhledem k povodňovému odložení zahájení na Císařském ostrově tak
v průběhu 14 dní proběhla hned tři první kola.
Týden po Velké ceně Ústí n.L. se tak ve dnech
6.-7. května konala Velká cena Brna.
První soutěžní den byl zakončen skokem
-ST**-, ke kterému nastoupilo 40 dvojic. Po rozeskakování sedmi bezchybných se z vítězství
radoval A. Opatrný na SUPREME Oil Team, který byl jediný s nulou u v rozeskakování. Za ním
skončili dva jezdci s jednou chybou L. Poláková
na RAINBOW STAR (Polák - Schaumann) a
I. Přibyl - KORIANDR Feedmark (Arcus Engineering Czech). Na 4. místě skončil Z. Žíla na
LE PATRON (Stáj Mustang) před slovenským
V. Naštickým - FÓRUM.
Soutěž měla i dramatické okamžiky, o které se
postarala dvojice J. Skřivan a RAMARA Elkor.
J. Skřivan po nepodařeném nájezdu na skok
spadnul tak nešťastně, že mu uvízla noha ve
třmenu. Klisna jej pak několik desítek metrů táhla
za sebou a celá situace vypadala velmi nebezpečně. Naštěstí se nakonec přeci jen zámek
třmenového řemenu uvolnil. J. Skřivan vyváznul
jen s poněkud nedůstojným zevnějškem, ale
jinak se mu nic nestalo.
Dokázal to hned druhý den, kdy ve Velké ceně
Brna v soutěži -T*- zvítězil po rozeskakování
osmi finalistů. K soutěži nastoupilo celkem
31 startujících. I v Brně se pořadatelé rozhodli
pro vyvrcholení soutěže finálovou jízdou a do té
mohlo postoupit osm koní. Šest dvojic postupovalo s nulou a byli to R. Drahota na COCA COLA
(JK Artemis), O. Nágr - ATLAS (JS Mariánské
Lázně), P. Eim - OSCAR AgramM (ZH Tlumačov), D. Fialka - CARTOUCHE (JK Mustang),
A. Opatrný - SUPREME Oil Team (Opatrný Hořovice) a právě i J. Skřivan na RYTMA CaC Leasing (Manon Litomyšl). Ve finále viděli diváci nulu
čtyřikrát a podruhé se podařila zopakovat vítěznému J. Skřivanovi, za kterým skončili další dva
bezchybní A. Opatrný a D. Fialka. S jediným
bodem čtvrtý skončil P. Eim před J. Jindrou CONTENDER-S (JS Equitana). Ten byl ve finále
čtvrtým bezchybným, ale z 1. kola si přinesl 4 body.
Po třech kolech je tak na čele seriálové soutěže J. Skřivan s 39 body před A. Opatrným a
J. Jindrou (33), za kterými následuje J. Štětina (26).
ČSP pokračuje 19.-21. května Velkou cenou
Ostravy a následně pak 27.-28. května Velkou
cenou Kolína. Veškeré podrobnosti naleznete na
www.ceskyskokovypohar.cz

Jan Pellar
ředitelem v Písku
Zemský hřebčinec v Písku má nového ředitele.
Stal se jím po konkursu pěti uchazečů Jan Pellar.
V pondělí 15. května byl oficiálně ministrem
zemědělství ČR J. Mládkem jmenován do funkce.
Jak J. Pellar JEZDCI sdělil, naštěstí má nedaleko
Písku dům, a tak se dlouholetý Pražák a v jezdeckém světě důvěrně známý odborník na čas
svého ředitelování v Písku skutečně stane Jihočechem.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Dvě Májové ceny

Drezura v Plzni

Ústí nad Labem - drezůra

Ve dnech 13. - 14. května se v Jezdecké společnost Plzeň Bory konaly drezůrní závody spojené s oblastním mistrovství západočeské oblasti
dětí, juniorů, mladých jezdců a seniorů. Celkem
se zúčastnilo 46 jezdců ze 17 oddílů.
V sobotu se soutěžilo od stupně -Z- do stupně
-S-, v neděli od stupně -L- do stupně -ST-.
Divákům i soutěžícím nepřálo příliš počasí.
V hlavní soutěži závodů (SG 200) zvítězila
H. Pelikánová na REBEL (JS Pavlík). Pořadatelé
TJ Plzeň Bory zvou diváky ke sledování skokových závodů, které se konají 11. a 12. června
a dalších drezurních závodů ve dnech 22. a 23.
července. M. Čechová

Po dvouleté přestávce se v pondělí 8. května
konaly v Ústí n. L. Májové drezurní závody, pořádané společně TJ Tatran a Stájí V.J.Š. Zařazení
závodů do Českého drezurního poháru 2006 přilákalo do pěti soutěží početné pole startujících
dvojic.
Druhá pondělní soutěž - drezurní úloha
JD2006 - měla 11 startujících. Zvítězila juniorka
K. Vondráčková s koněm TOMAR (TJJ Přední
Kopanina) před S. Resselovou s klisnou HEIDE
(JK Iluze Makotřasy) a M. Pavlisovou na DUET
VOGT (JS U Ryzáčka, Straškov). Tato dvojice se
stala současně i Mistrem severočeské oblasti
v drezůře pro rok 2006.
Vrcholem Májové ceny Ústí n. L. pak byly soutěže „ST“ - úloha Prix St.Georg, ve které startovalo pět dvojic, a soutěž „T“ - úloha Intermediare
I za účasti šesti startujících. V obou soutěžích
zaslouženě zvítězila H. Pavlíková - Pelikánová
s hřebcem RICCO (JS Pavlík Pocínovice). Ani
o 2. místě této jezdkyně, tentokrát s koněm
PAMÍR, nebylo ve sboru rozhodčích nejmenších
pochyb. V Prix St. Georg pak 3. a 4. místo obsadili D. Krčmářová s ROMEO 8 (JK EPONA Praha) a V. Šretr s CATO (Stáj V.J.Š Ústí nad
Labem).
V soutěži Intermediare I pak 3. příčku za
H. Pavlíkovou-Pelikánová obsadil opět domácí
jezdec V. Šretr s CATO a čtvrtá dekorovaná byla
K. Havlíčková - TOMAR (TJJ Přední Kopanina).
Závěr drezurního odpoledne patřil kvalifikační
soutěži dětí a úloze DD2003. V této soutěži se na
prvních dvou místech umístila K. Srbecká
s koněm KOROK a AROT (TJ Tatran Ústí n.L.).
V. Šretr

Frenštát pod Radhoštěm - skoky
Pro nepřízeň počasí přeložená tradiční Májová
cena Frenštátu pod Radhoštěm ve skokových
soutěžích proběhla v pondělí 8. května na kolbišti
na Nivách.
V hlavní soutěži -L**- se představilo 61 startujících. Do prvního rozeskakování postoupilo 22
koní a do druhého pak jedenáct. Mezi závěrečnými pěti bezchybnými byl nejrychlejší S. Hošák
na RAUL 1 (ŠZP Nový Jičín) před domácí
K. Kopišovou s LUSY 2 a D. Fialkou na ANABELL 1 (Mustangu Lučina).
-jge-

Foto J. Gebauer
V Májové ceně -L**- skončila druhá domácí
Kateřina Kopišová s LUSY 2

CSIOJ Wiener
Neustadt
Naši junioři se ve dnech 26.-29. května zúčastní CSIOJ v rakouském Wiener Neustadtu. Za ČR
nastoupí F. Doležal (ROCKINA, CHARLOTTE
Biofaktory), L. Vondráčková (NELSON) a
K. Mestenhauserová (GRETA 7).

Český drezúrní
pohár
Ve dnech 7. a 8. května 2006 proběhly první
dvě soutěže vybrané k získání kvalifikačních
bodů pro účast ve finále ČDP. První v Brně Soběšicích (IM-1, PSG, JÚ a JD) a další pak
v Ústí nad Labem (IM-1, PSG a JD). O týden
později 13.-14. května pak následovalo třetí kolo
v TJ Plzeň Bory.
V kategorii TOP TEN CUP zatím startovalo 26
dvojic a v prozatímním pořadí si nejlépe stojí
Hana Pelikánová (RICCO). Druhé místo patří za
stejný bodový zisk třem jezdjkyním - K. Havlíčkové (TOMAR), L. Marešové (PLESANT) a L. Honkové (FANTA).
V kategorii NOVICE CUP se dosud představilo
14 z 26 přihlášených dvojic. Nejvyšší zisk kvalifikačních bodů má zatím na svém kontě opět
H. Pelikánová (REBEL) a společně s ní i J. Perníčková (IBRAHIM II) před třetími T. Dvořákovou
(DAY DREAM), J. Jirsovou (CORÁDO 1) a
M. Brychtovou (ADEPTUS).
Další závody zařazené do Českého drezúrního
poháru probíhají v Třeštině Háji 20.-21. května
a následně pak v Moravanech (27.5.) a Herouticích (28.5.).
Podrobnosti k ČDP najdete na adrese
www.cjf.cz v odst. „Zajímavé odkazy“ pod heslem „drezurní pohár“. J. Žižka

Úvod Superligy
pro Německo.
Neuplynul ani týden od vrcholu halové sezóny
a hned pěkně zostra, začala zelená. V pátek
5.května, hostilo francouzské La Baule 1. kolo
Superligy Samsung 2006.
Tento ročník byl už čtvrtý a jeho hlavním letošním úkolem bylo otestovat kandidáty reprezentace ze zemí jezdecké elity na Světové hry
v Cáchách (20.8 - 3.9) a tak většina týmů hned
nastoupila v nejsilnější sestavě. Náročný parkůr
stavěl někdejší olympionik Frédéric Cottier a jen
třem jezdcům se podařilo překonat obě kola bez
chyby. Časový limit diktoval velmi svižné tempo
a prubířským kamenem pro většinu startujících,
se stala vzdálenost šesti či sedmi cvalových skoků, mezi 160 cm vysokou stacionátou a vodním
příkopem. Soutěž se vyvíjela velmi dramaticky
a o celkovém výsledku, měli rozhodnout poslední
dva jezdci. Celý stadion napjatě očekával jestli
domácí Hervé Godignon dokáže bezchybným
výkonem dostat Francii do rozeskakování o vítězství. K velkému zklamání však udělal tři chyby
a hostitelská ekipa se propadla na 3. místo za
USA. Němec Marcus Ehning už nemusel ani
startovat
Zvítězilo Německo, L. Beerbaum - L’ESPOIR
7, M. Kutscher MONTENDER, O. Becker
DOBEL’S CENTO, M. Ehning - NOLTES
KÜCHENGIRL, před USA a třetí Francií. Čtvrté
skončilo současně Švýcarsko s Nizozemskem,
šestá pak Velká Britanie, 7. Irsko a na závěr
letošní nováček Švédsko.
Tento výsledek potvrdila i nedělní Velká cena.
Vyhrál Marcus Ehning na 9leté NOLTES
KÜCHENGIRL (Lord Z), druhý Ludger Beerbaum
na L’ESPOIR (Landwind II), 3. skončil za USA
Mclain Ward na SAPPHIRE( Darco).
Další kolo Superligy se koná při CSIO v Římě
ve dnech 25.-28. května.
-dvořPodrobnosti na:
www.samsungsuperleague.com
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Foto Z. Šedá
V soutěži pony skončila v Pardubicích na
2. místě R. Mazalová - ANGELIKA (JK
PAM Vlčkovice)

Náhradní Pardubice
Zhuštěný program čekal na účastníky soutěží
všestrannosti 11.-12. května v Pardubicích, které
se konaly náhradou za neuskutečněné dva soutěží víkendy v dubnu. Závodiště bylo tentokrát již
jarně zelené, počasí pro všestrannost ideální
a startovní listiny, jako v Pardubicích vždy, přeplněné. Původní program počítal pouze s jednodenní soutěží v pátek 12. května. Protože však
bylo příliš mnoho zájemců, po dohodě se soutěžícími nakonec pořadatelé program rozšířili i na
čtvrtek 11. května a část soutěžících absolvovala
drezúry a parkur ve čtvrtek, zbytek pak podle
předem vymyšleného programu v jednom dni
v pátek. Společnost všestrannosti tak nejen
v pořadatelské, ale i v soutěžní společnosti dokazuje, že v zájmu sportu se dokáže dohodnout.
Soutěž -Z- patřila rodině Konečných (Pegas
Loučany) a 14letý Tomáš zvítězil na FLEJTA
mezi 64 startujícícmi. Druhé místo obsadila jeho
matka I. Konečná s NAJDY.
Memoriál MVDr. V. Matouška (CNC**) měl na
startu 23 dvojic. Roli favorita splnil beze zbytku
J. Hatla (Horse Academy Radimovice), který zvítězil na KYRENEJENNALLA’S BOY a druhé místo obsadil na KARLA. Třetí skončila G. Adamcová na LADA (TJ Podorlicko Letohrad). I přes
nápor startujících, (v pátek se soutěžilo současně
na třech obdélnících a dvou kolbištích a na terénní zkoušku startovali jezdci ve dvouminutových
intervalech resp. tříminutových při CNC), zvládli
pořadatelé vše dobře a již v 18.00 byly soutěže
dokončeny.

DÉMON bez otěží
V Praze na Gabrielce se 6.-7. května konaly
závody se soutěžemi až do úrovně -L-. Stejně
jako vloni se zúčastnil i herec V. Vydra, který je
znám svým ježděním bez uždění. V loňském roce
byl po absolvování soutěže -Z- vyloučen, protože
naše pravidla nepovolují jezdit v soutěžích na
nenaužděném koni. V. Vydra však skulinku v pravidlech přeci jen našel. Soutěž -Z- opět absolvoval na DÉMON bez držení otěží jenom při vedení
koně za nákrční řemen. Tentokrát však byl kůň
naužděn a měl hackamore s otěžemi, kterých se
však V. Vydra nedotknul.

Seriál o Pohár
náměstka potřetí
V Praze na Císařském ostrově bude 27. května zahájen třetí ročník závodů určených dětem
do 14 let na pony o Pohár náměstka primátora
Prahy. Seriál soutěží pak bude pokračovat
v Suchdole v Akademickém JK České zemědělské univerzity 10. června, v JK JS Ctěnice 2. září
a finále celé soutěže se uskuteční opět na Císařském ostrově 8. října, jako pokaždé již v hale.

SPORT

CSI*** Herzlake
(Dokončení ze str. 1)
Prahy na 4. místě, těsně před přestupem do stájí
rodiny Ehningů v Borkenu (cca 100 km od Osnabrücku) to však již s jeho budoucností nevypadalo
příliš růžově. R. Disterer chtěl do sedla hřebce
angažovat R. Pessou, ale volba nakonec padla
na M. Ehninga. Že byla šťastná ukázalo dalších
osm sezón, kdy se na kontě dvojice Ehning FOR PLEASURE objevily snad veškeré možné
úspěchy, včetně prvenství ve finále Světového
poháru v roce 2003 v Las Vegas. K překvapení
odborníků se však k FOR PLEASURE brzy přidali
i další špickoví koně a jméno M. Ehninga je dnes
spojováno i s koňmi ANKA, SANDRO BOY,
GITANIA nebo NOBLE SAVAGE H.

M. Ehning - NOBLE SAVAGE H
Sezónu 2006 zahájil M. Ehning skutečně světově a v Kuala Lumpur podruhé zvítězil ve finále
Světového poháru. Aby dokázal, ze jeho forma
kulminovala právě při přechodu na otevřená kolbiště v sedle NOLTE’S KÜCHENGIRL vyhrál
o týden později i Velkou cenu na prvních závodech Super ligy ve francouzském La Baulle a byl
i členem vítězného německého týmu (viz: Úvod
Superligy pro Německo).
Tempo nezvolnil ani při poslední zkoušce před
letošními CHIO v Aachen, kterými se pro všechny světové jezdce stal právě mítink v Herzlake.
Nejprve v sedle 8l. hřebce ARMITAGE (Argentinus) zvítězil v soutěži mladých koní a na ANKA
pak, v hlavní soutěži závodů, ve Velké ceně Gut
Einhaus skončil těsně před branami rozeskakování s jedinou chybou.
Po tomto průběhu sezóny tak je M. Ehning jedním z hlavních favoritů nejen právě probíhajících
CHIO v Cáchách (18.-21. 5.), ale i vrcholu letošní
sezóny, kterým budou Světové jezdecké hry. Ty
se konají na přelomu srpna a září (20.8. - 3.9.)
také v Cáchách.
Pane Ehningu, protože časopis Jezdec je
zastáncem především klasického jezdectví,
jsme rádi, že především na Vašich úspěších
může současné jezdectví dokázat, ze lze
skloubit vysokou výkonnost s klasickým jezdeckým projevem. Řekněte nám kdo byl
Vaším učitelem a kdo Vás ve Vašich počátcích vedl?
Absolvoval jsem standardní jezdecký výcvik.
Soutěžit jsem začal nejprve na pony a zde jsem
měl za tým SRN i své první mezinárodní úspěchy. V letech 1990 jsem byl ve svých 16 letech
i členem zlatého německého týmu na ME. Tento
úspěch jsme zopakovali i o rok později. Potom
jsem již začal jezdit na velkých koních a v té
době mě výrazně ovlivnil spolkový trenér E. Gugler a L. Merkel. V pozdějších letech jsme také
společně pracovali s L. Beerbaumem.

REPORTÁŽE
Vaše koně se vyznačují značnou proježděnností. Jak toho lze vůbec docílit při Vašem
soutěžním nasazení a jak často s koňmi, kteří
nezávodí pracujete?
V současné době pracuji cca 10 - 12 koni.
Závody jsou většinou od čtvrtka do neděle a zbývající dny se snažím vše vynahradit koním, kteří
zrovna nesoutěžili. Navíc mám naštěstí velmi
dobrý tým spolupracovníků. Patří k nim především můj hlavní pomocník a ošetřovatel Florian
Dako, který mi nejen pomáhá s ježděním koní,
ale doprovází mě i na závodech. Doma pak
s ostatními koňmi nechávám svoji sestru Karinu
a pokud zrovna nesoutěží, pomáhá mi i můj
mladší bratr Johannes.
Jméno Johannes Ehning již začíná být
v jezdeckém světě také známé. Z jeho jezdeckých úspěchů připomeňme loňské vítězství
v GP Hamburg (LORD’S CLASSICS) a snad
také, pro české čtenáře zajímavé, prvenství
při juniorském šampionátu 1999 ve
švýcarském v Münchwillen, kde
startovali i naši jezdci Z. Zelinková
a A. Opatrný. Ale vraťme se na
počátek Vaší cesty do světového
sportu. Jak obtížné bylo v roce
1998 přivést FOR PLEASURE opět
do soutežní pohody?
I když to tak možná nejprve nevypadalo tak přesvědčivě, šlo to velmi
rychle. Vlastně již na našich druhých
závodech jsme zvítězili a i nadále se
pak vše rychle zlepšovalo.
Jak zvládal tento hřebec skloubit
své plemenné a sportovní povinPřestože M. Ehning je celebrita první katenosti?
gorie, byl v Herzlake ochoten pro pobavení
Nejen u FOR PLEASURE ale
diváků nastoupit i za fotbalový tým jezdců
i u dalších našich plemeníků má sport
vždy přednost. Sperma je pouze mraR. Diestel Stiftung (FOR GERMANY, FOR
ženo a odběry se provádí vždy v přeLIFE’S MEMORYCARMEN, FOR FUN) či majitedem naplánovaných obdobích. Většilé střediska zde v Herzlake manželé Holtgersovi,
nou se tak děje po těžkých konkurech
kterým jezdím nejen GITANII, ale nově i švédskou
a pro koně je to i určitá forma jak
CINDERELLU, kterou dříve sedlala M. Gretzer.
vysadit ze závodního kolotoče. NapříJaký z Vašich koni bude favoritem pro letni
klad nyní po Kuala Lumpur je na
skokové mistrovství světa v Cáchách?
odběrech SANDRO BOY a bude mít
V první řadě musíme nejprve splnit v rámci
sportovní přestávku.
SRN kvalifikační podmínky. Konkurence je veliká
Jak těžké bylo FOR PLEASURE
a
to,
že se mi na počátku sezóny několik věcí
(narozen 1986) udržet v tak vynikapodařilo ještě neznamená, že budu ve spolkojící kondici až do jeho současného
vém týmu v Cáchách. Pokud ano, tak předpoklávěku?
dám, že budu startovat buď na GITANIA nebo na
Koně jeho typu mají pro dlouhověNOLTE’S KÜCHENGIRL. (Pro vysvětlení jen
kost bezesporu i genetické předpokladodejme, ze NOLTE’S KÜCHENGIRL je jen nově
dy. Společně pak se všemi možnostpřejmenovaná 9letá klisna po Lord Z, která
mi, které nabízí současné znalosti
v minulých sezónách startovala s Johannesem
veterinární medicíny, výživy a rekonEhningem pod jménem LORD’S CLASSICS.
valescence koní myslím, že to nebylo
Důvodem je změna majitele. Tím je nyní pan
až tak obtížné. V každém případě FOR PLEASUG. Nolte, který je výrobcem kuchyní, pozn. red.).
RE je výjimečný kůň.
A na závěr mi dovolte jednu osobní otázku.
I když používáte přítomný čas FOR PLEAJak jste v Borkenu oslavili Vaše vítězství
SURE se v Cáchach o víkendu 20.-21. května
z
Kuala
Lumpur?
se svoji sportovní kariérou slavnostně rozlouMyslím, že dobře. Byla taková menši oslava.
čí. Je pro něho připraven ještě nějaký proKolik bylo pozváno hostů?
gram ve stylu mnohačetných exhibici, které
Asi 400.
absolvoval například před lety MILTON?
Děkujeme za rozhovor. C. Neumann
V žádném případě. FOR PLEASURE pocestuje
příští
víkend
naposledy.
V Cáchách se s se světovými kolbišti rozloučí a od té doby již bude
pouze na pastvině v Borkenu.
V dnešní době je na přípravu koní stále méně času.
Jezdci si práci stále častěji
usnadňují mnoha pomocnými
prostředky. Používáte v práci
i Vy, představitel nenásilného
jezdectví, například průvlečné
otěže nebo různá „ostřejší“
uždění?
Nemohu říci, ze nejsou koně,
kterým takové prostředky k ukázání cesty nepomohou. V každém případě je to až to „druhé“
řešení a musí být použito skutečně pouze jako návod. Dlouhodobě u nás ve stáji nic takového nepoužíváme.
Jak si vybíráte koně? Máte
své lidi, kteří talenty na soutěžích sledují, či Vám koně
nabízejí majitelé?
V drtivé většině mi jsou dnes
koně nabízeni majiteli. Většina
mých současných koní také své
majitele má a jen výjimečně
některé vlastním či spoluvlastním. Mezi mé největší partnery Vítězství v prvním ročníku GP Gut Einhaus získal F. Sloota majitele koní patří např. haak na LEGURIO
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Cena Ankary a Pony liga
Třetí kvalifikační kolo seriálu Pony liga se
konalo v Herouticích při dvoudenních závodech
Cena Ankary 13.-14. května. Na programu byly
soutěže -ZL- až -ST- pro velké koně i pony. Zároveň se v rámci otevřených soutěží vyhodnocovala mistrovství středočeské oblasti v kategoriích
děti, mladších a starších juniorů a mladých jezdců a současně i přebory okresu Benešov.

Oblastním mistrem dětí se stala S. Tomaidesová (JK Louňovice) a mezi mladšími juniory byla
nejlepší L. Bičovská (JS Podkovářství Řeřichy).
Starší junioři se nesešli a v mladých jezdcích
vyhrála M. Pokorná (JK Vidovice). V okresních
přeborech pony zvítězila A. Homolová (JO La
Boheme Zduchovice), mezi dětmi M. Hažmuková
(JK Heroutice) a v juniorech byla nejlepší M. Kličková (JK Heroutice).
Hlavní soutěž, Cena Ankary, byla dotována
kromě vypsané finanční ceny 10 000,- Kč ještě
i zvláštní prémií pro mladé jezdce, za umístění
mezi prvními pěti. Firma Ekostar Praha, s.r.o. pro
ně připravila dvojnásobek základní dotace. Mladí
jezdci ji plně využili, do pátého místa se vešli
hned čtyři. Na prvních dvou místech to byla
N. Němcová (Dani Zbožnice) s koňmi NIKOLA 10
a PRINCESS.
O body do seriálu Pony liga 2006 se bojovalo
v soutěžích -SP- (děti 8-12 let), -STPB- (Extraliga) a -L**- (Teenager pro děti na velkých koních).

třech kolech dvojice se shodným výsledkem 18
bodů S. Tomaidesová a B. Žáčková. Třetí je
zatím M. Hažmuková s 16 body.

Teenager
Ve třetím kole soutěže dětí na velkých koní zvítězila S. Tomaidesová na SONET 3 (JK Louňovice). V celkových součtech zatím vede J. Perníčková (26) před S. Tomaidesovou (22) a
M. Hažmukovou (13).
Nyní má seriál malou pauzu a další kvalifikační
kolo se koná 26. srpna ve Stružné u Karlových Varů.

Pony liga
Vítězem kola se stala L. Krulichová na FÍK 2
(JK Mělník). Průběžné pořadí po třech kolech je
L. Krulichová a K. Nedělová (obě 18 b.) před
J. Petrusem (14).

Pony extraliga
Vítězkou třetího kola se stala L. Strnadlová na
MARIO 2 (SKL Trojanovice) a i zde je na čele po

Zahajuje SP 2006/07

Foto L. Sieger
Vítězkou třetího kola Pony Extraligy se
v Herouticích stala L. Strnadlová - MARIO 2
(Trojanovice)

Nová kniha
B. Schöffmann: Stupnice vzdělání koně
Šest bodů stupnice vzdělání (takt, uvolnění, přilnutí, kmih, narovnání, shromáždění) je základem každého způsobu ježdění
na koni a světově uznávaným systémem
a podle kterého se koně jezdí od počátku
výcviku až k soutěžím na nejvyšší úrovni.
Knihu velmi dobře přeložila Zora Fráterová
a velmi příjemně se čte. V textu nalezne
poučený jezdec řadu odborných poznatků
a postřehů. Kapitoly jsou prokládány citáty
velkých jezdců. Doporučujeme!
Váz., formát 160 x 240 mm, 172 stran,
182 bar. obr., cena 390 Kč
Knihy dostanete u svých knihkupců
nebo si je můžete objednat na adrese:
Nakladatelství Brázda, s. r. o., Braunerova 4, 180 00 Praha 8, tel.: 284 842 098,
fax: 284 841 141,
e-mail: nakladatelství.brazda@sendme.cz
www.nakladatelstvi-brazda.wz.cz

V polské Wroclavi zahajuje o víkendu 20.-22.
května Centrální liga Světového poháru
2006/2007. Za ČR se do Polska vypravili A. Opatrný (FARADAY, LECARINO, GRAND), N. Roučková (CIVANO, EUPHORY BOY), J. Jindra
(MGT DIAS, REVEL-S), L. Poláková (RAINBOW
STAR, CAROS), P. Doležal (LOGO, STAKKATA
Biofaktory) a M. Šlechta (A LADY 2, CELESTA,
MAMA MIA).
Naše část ligy SP má v tomto ročníku celkem
18 závodů a pořadateli budou Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko, Ukrajina, Rusko, Turecko, Chorvatsko,
Estonsko, Řecko a pochopitelně ČR. Finále právě zahajovaného ročníku se koná 19.-22. dubna
2007 opět v Las Vegas.

Fríský den
v Kladrubech
V sobotu 6. května sledovala na závodišti NH
v Kladrubech tisícovka diváků tříhodinový program, který připravila Česká asociace fríských
koní (FHCA) pod vedením H. Herčíkové a za
aktivní pomoci J. Iše, společně s klubem majitelů
a milovníků těchto koní. Fríští koně byli prezentováni pod sedlem i v různých typech zápřeže
a premiéru v ČR mělo i čtyřspřeží. V krvi fríských
i kladrubských koní koluje starošpanělská krev
a proto nechyběli ani starokladrubští bělouši. Příznivci frísů se již nyní těší na podzimní Fríský den.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Velká Polom

Spřežení v Semicích

Pěkné počasí provázelo jarní skokové závody
ve Velké Polomi na Opavsku, kterých se zúčastnili jezdci obou moravských krajů. Výborná organizace a spontánní povzbuzování diváků, zejména domácích jezdců, přispěly ke správné
sportovní atmosféře.
K hlavní soutěži -S**- nastoupilo 21 dvojic. Po
rozeskakování sedmi koní zvítězil S. Hošák na
RALF 1 ze ŠZP Nový Jičín před K. Lamichem CONTINUAL z Opavy Kateřinek a K. Flisníkovou
na GOMERA (Equiteamu Flisník).
-jge-

Po mezinárodních závodech spřežení v Kladrubech n. L. se sešli příznivci kočárů v Semicích
nedaleko Lysé n. L. Na kolbišti „Pod Hůrou“ proběhl ve dnech 5. - 7. května v pořadí 4. ročník
„Jarních závodů spřežení“. Pořadatelský tým
v čele s rodinou Jandlů se svého úkolu zhostil na
výbornou. Drobné nedostatky jsou lehce odstranitelné a navíc byly, i letos, dostatečně vyváženy
nově postavenou překážkou.
V početném poli 42 spřežení nechyběli tři vítězové z Kladrub n. L. Zatímco P. Vozáb (NH Kladruby n. L.) ve čtyřkách (5 startujících) a A. Soukup (SŠ ČZU Ruda - Lány) ve dvouspřežích (14)
potvrdili svoji formu a i v Semicích nenašli přemožitele, tak J. Prášek (JK Robousy) ve dvouspřežích pony (8) hned dvakrát pochybil. Po drezuře
sice figuroval na 2. místě, ale v maratónu po
opraveném omylu v překážce č. 6 skončil poslední. V závěrečný den soutěže byl potom na parkuru dokonce diskvalifikován. Vyrovnanými výkony
(1., 3., 1.) tak v této soutěži získala zaslouženě
prvenství M. Pospíšilová (Agape Praskačka).
V jednospřežích (14) po dvou dnech na vedoucí pozici J. Koníř (st. Hrádek u Bohdanče) chyboval nečekaně na parkuru, což ho odsunulo na
3. místo za M. Jirgalu (hř. Afrodita Němčice)
a vítěze T. Bartáka jun. (stáj Nahoruby). Vypsaná
soutěž jednospřeží pony se pro malý počet přihlášek neuskutečnila.
M. Svozil

Hradec n. Moravicí
Foto J. Gebauer

Pravidelné jarní závody proběhly 13.a 14. května v Hradci nad Moravicí a zúčastnili se jich jezdci severní Moravy a Slezska. V sobotním -S*- (7)
byl nejlepší Hlaušek s TERRY (Šilheřovice), který
byl jediný bez penalizace, v nedělním -S**- (9)
pak po rozeskakování dvou koní zvítězila K. Kopišová na LUSY 2.
-jge-

J. Ludvík - SUZI z domácího JO Velká
Polom zvítězil v -ZL- juniorů

Foto J. Gebauer

Všestrannost
v Rudné
JK Amír pořádal 7. května za ideálního slunečného počasí v Rudné pod Pradědem zkrácené
soutěže ve všestrannosti. V soutěžích pony, ZK
a Z startovalo 51 dvojic z celé republiky. Při zkrácené soutěži musí jezdci v jednom dni absolvovat
drezúru, parkur a cross contry. Zde pro ně bylo
na trati 1860 m připraveno sedmnáct skoků.
V nejobtížnější soutěži dne -Z- mezi 24 startujícími zvítězila G. Adamcová nae SEBESTIAN
(J+M Letohrad) před domácí B. Osobovou s VICTIS
a třetí J. Neklovou na HEROS (Stáj Martin).
-jge-

D. Durčáková na ARGENA (Beskyd Nábytek) skončila v Hradci n.M. druhá v -S**-

Voltiž v dešti

Foto J. Gebauer
Vítězka soutěže -Z- Gabriela Adamcová SEBASTIAN (J+M Letohrad).

V sobotu 29. dubna proběhly v deštivém Tlumačově letos druhé voltižní závody, na kterých
se tentokrát v kategorii „A“ prověřovala místo
povinné sestavy, sestava technická . Tyto závody
byly poslední prověrkou před mezinárodními
závody CVI** v Brně, které se konaly ve dnech
13.-14. května v Tetčicích u Brna.
V kategorii skupin A zvítězila skupina TJ Slovan Frenštát. V kategorii B pak skupina JK
PZOO Chomutov a v kategorii C zástupci JO TJ
Orion Praha. Mezi skupinami D to byli děti z JK
Děti a koně.
V ženách kategorie A si nejlépe vedla A. Eimová, CATALIN IV -33, lonž. K. Králová (TJ Voltiž
Tlumačov), v kategorii B pak J. Townsend,
ESKADRA, lonž. D.Trčková V mužích to byl
L. Klouda, DUKE 2, lonž. P. Cinerová (TJJ Lucky
Drásov).

-6-
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Praha - Císařský ostrov
ZM, pony Z-S
Trnová
ZM-L
Dražka
Z-S
Nymburk Hořátev
ZM-L
Unhošť Rymáň
D/Z-S
Kolín
ZL-T, ČSP
Domažlice
Z-ST
Louny
ZM-L
Vrchovany
ZM-L
Koldín
ZM-S
Nová Amerika
CRI*
Moravany
D/Z-T, ČDP
Brno - Žabětín
Z-S
Zbraslav
E/Z-L
Ostrava - S. Bělá
ZM-S
Sobotín
ZM-L, + pony, ZL-S
Trojanovice
Z-L + pony Z-S
Jiřice
ZM-S
Heroutice
D/Z-ST, ČDP pony D/Z-L
Vondrov
D/Z-L
Most
Z-S
Třebenice
ZM-ZL, A/L-T
Mělník
ZM-L KMK
Hradec Králové CSI*/CSIJY
Přeštěnice CIC*/CCN*+pony
Jeníkov CAN-B 1/2/4+pony/2
Přední Kopanina
D/L-T
Nymburk Komárno
ZM-L
Kolín
Z-S
Zduchovice
ZM-S + pony
Děčín
ZM-L
Hubiles
Z-S
Chlum
D/Z-S
Brno - Soběšice
Z-S
Třeština Háj
ZM-S + pony
Sviadnov
ZL-ST
Stružná
ZM-L
Žďár nad Sázavou
ZM-S
Přední Kopanina
D/L-TT
Horky n. Jizerou
ZM-L
Litomyšl
L-T, ČSP
Radslavice
A/S-T + pony
Praha Suchdol
ZM + pony
Praha Komořany D/L-T + pony
Řitka
D/ Z-S + pony
Všetice
ZL-S
Unhošť Rymáň
Z-L
Poděbrady
Z-S
Páterov
ZM-S
Mělník
ZM-L
Přeštěnice
Z-L, D/Z-S
Plzeň Bory
ZM-S
Liberec
Z-ST
Lázně Bohdaneč
ZM-L
Deštně v Or. h.
D/Z-S, ČDP
Boskovice
ZM-L
Újezd u Běhařovic
ZM-L
Brno - Soběšice Z-ST + pony
Kroměříž
Z-ZL
Otice
ZM-S
Dolní Moravice
ZM-L
Ostrava - Hrabová
ZM-S
Karlovy Vary - St. Role Z-ST
Zduchovice
D/Z-L, + pony
Troubky
ZM-S

KMK v Mělníku
přeloženo
JK Mělník oznamuje, že vzhledem k souběhu
termínů soutěží v Litomyšli a Písku byly KMK
v Mělníku přeloženy z původního termínu
14. června na čtvrtek 1. června. Veškeré podrobnosti naleznete na www.jkmelnik.cz

Opět Tachov
Po pěti letech se v sobotu 13.
května vydali příznivci jezdeckého
sportu opět do Tachova. Jezdecký
klub pod vedením M. Pěchoučka
vybudoval vedle svých nových stájí
také nové kolbiště a tak mohl navázat na svoji tradici pořádání úspěšných závodů, kterých se tentokrát
konal už 27. ročník. Přestože nikdo
přesně nevěděl, do čeho jede, jaké
bude kolbiště či opracoviště, sjelo
se do Tachova-Oldřichova neuvěřitelné množství koní. Poslední jezdci
tak šli na start po 20. hodině.
Vyvrcholením celého dne byl parkur -L-, s ne příliš častými dvěma
rozeskakováními. Z 39 koní dokončilo základní parkur bez chyby
sedm dvojic, ale do druhého rozeskakování se probojovali už jen tři:
N. Němcová (CAMBRIGE - Stáj
Zbožnice), O. Nágr (SINUHET JS Mariánské Lázně) a domácí
M. Pěchouček (CABANA). Na překážkách vysokých už 140 cm udělali všichni jednu chybu a tak
o vítězství rozhodl nejrychlejší jízdou domácí M. Pěchouček, který
tímto výkonem dal nejlepší dárek
nejen sobě ale i všem svým kolegům, kteří se podíleli na vybudování
nového areálu.
-jách-

Do Kolína
nejen na Pohár
Jezdecký oddíl „stáj Václav“
Kolín, pořádá ve dnech 27.-28.
května páté kolo Českého skokového poháru. Pro tento ročník pořadatel vypsal hlavní soutěž stupně -T**a podle společných propozic bude
i v Kolíně začínat Velká cena
v 15.00 hod.
Kolínští pořadatelé však mají
v následujících týdnech v plánu
i další závody. Ve dnech 3.-4. června to budou soutěže pro začínající
jezdce a koně a 24.-26. června pak
X. ročník Amazonka - ve dnech
2006. Veškeré podrobnosti o akcích
v Kolíně naleznete na:
www.staj-vaclav-kolin.cz

Výsledky
Přední Kopanina 29. 4. drezura -YD
2004- (5) 1. Střebáková - TEREZA 3 (JK Iluze Makotřasy), -DU 2003- (5) 1. Zeusová CORRADO AZ (JS Císařský ostrov), -IM I(8) 1. Kadlecová - HORALKA (TJJ Přední
Kopanina), 2. Šretr - CATO JOALIS (Stáj
V.J.Š. Ústí n. L.), 3. Marešová - PLESANT
(JK Iluze Makotřasy), -IM II- (2) 1. Kadlecová
- HORALKA (TJJ Přední Kopanina), -L0- (7)
1. Bendová - BOND 1 (PJK Gabrielka).
Přední Kopanina 30. 4. drezura -JD
2006- (12) 1. Opočenská - KIPI-N (Stáj Leonard Praha), -JD 2006- (10) 1. Sigismondi COME ON JUNIOR (JS Císařský ostrov), DD 2003- (13) 1. Neumannová - EDIE 1
(PJK Gabrielka), -L0- (9) 1. Sigismondi LONE BEACH (JS Císařský ostrov).
Ústí nad Labem 8. dubna -ZM- (11) 1.
Pospíšil - DAVE DEE (Stáj Dvůr Židovice),
dvouf. sk. 100/110 cm (38) 1. Vávra - DUNA
2 (Equi Bořeň Svinčice), -dvouf. sk. 110/120
cm- (27) 1. Vávra - DUNA 2 (Equi Bořeň
Svinčice), -L*- (10) 1. Pospíšil - DAFNÉ (Stáj
Dvůr Židovice), Němcová - JESSI LADY (JK
Roudníky), 3. Mazánková - SHERON (Inest
Servis).
Semice 5. -7. 5. CAN-B -dvojspřeží
pony- (8) 1. Pospíšilová (stáj Agape Praskačka), -jednospřeží- (14) 1. Barták jun.
(Stáj Nahoruby), -dvojspřeží- (14) 1. Soukup
(ŠS ČZU Ruda - Lány), -čtyřspřeží- (5) 1.
Vozáb (NH Kladruby n. L.)
Praha - Gabrielka 6.-7. 5. -ZM- děti ( 5) 1.
Hůlka - DORI (Lokomotiva Vršovice), -ZM - 4
a 5 letí (13) 1. Cipra - VĚRNÁ (JŠ Pastviny), Z- (54) 1. Vítek - DARRIUS (JS Kamenice), ZL- (38) 1. Hrnčířová - ATAMAN N (PJK
Gabrielka), dvouf. sk. 100/110 (31) 1. Hanzlík - DER PAUL (PJS Dolní Chabry), -ZL- (38)
1. Tesárek - SARKON KINSKÝ (Stáj Tesárek), -L- (12) 1. Hrnčířová - ATAMAN N (PJK
Gabrielka), 2. Urbanová - SAMANTA 9 (Stáj
Urban), 3. Zbořil - DYNASTIA 1 (Morys Třebonice).
Hnanice 6.-7.5. -Z- (29) 1. Hassová - TAK
FOR (TJ JO Nisa Jablonec n.N.), -ZL- (28) 1.
Poláčková - LAVE PHYS CaC Leasing (Hradecký JK), -L- (16) Memoriál MUDr. J. Hassy

JS Plzeň Bory), -junioři- Kasíková - PAMÍR
(JS Pavlík Pocínovice), - ml. jezdci- Maříková - MODANA K (TJ JS Plzeň Bory), -senioři- 1. Pelikánová - RICCO (JS Pavlík Pocínovice), 2. Komenda - DANCER (JS Caballo),
3. Pelikánová - REBEL (JS Pavlík Pocínovice), -DU 2003- 1. Stehlík - GOLDEN STAR
(TJ JS Plzeň Bory), -DD 2003- 1. Stehlík GOLDEN STAR (TJ JS Plzeň Bory), -JD
2006- 1. Pelikánová - REBEL (JS Pavlík
Pocínovice), -L5- 1. Jirsová - CORADO (Stáj
Jirsová), -YD 2006- Pelikánová - RICCO (JS
Pavlík Pocínovice), -SG- Pelikánová - RICCO
(JS Pavlík Pocínovice).
Velká Polom 6. 5. -Z- děti a junioři (14) 1.
Flisníková - AGASI F1 (Equiteam Flisník),
ostatní (37) 1. J. Hruška - DELTA B (Opava
Kateřinky), -ZL- děti a jun. (18) 1. Ludvík SUZI (Velká Polom), ostatní (54) 1. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš), -L**- (42) 1. R. Doležal - FIONA (Hřebčín Suchá), 2. Lamich CONTINUAL (Opava Kateřinky), 3. Kubrický
- ŠEJLA 1 (Sportovní stáj Kubrický), -S**(21) 1. Hošák - RALF 1 (ŠZP Nový Jičín), 2.
Lamich - CONTINUAL (Opava Kateřinky), 3.
Flisníková - GOMERA (Equiteam Flisník).
Brno 6.-7.5. ČSP -L**- (34) 1. NágrPHILL (Mar. Lázně), 2. Konvička - DUEL 1
(Baník Ostrava), 3. Nágr- SINUHET (Mar.
Lázně), -S**- (55) 1. Šoupal - GRANNA
ARGENTINA (SK Olympia), 2. Jandourek ANGELIKA (Stáj Equest), 3. Hentšel - GRAVENTO (Baník Ostrava), -ST**- (40) 1. Opatrný - SUPREME Oil Team (Hořovice), 2.
Poláková - RAINBOW STAR (Polák Schaumann), 3. Přibyl - KORIANDR Feedmark (Arcus Czech), 4. Žíla - LE PATRON
(Mustang s.r.o.), 5. Naštický - FÓRUM (Slovensko), -L**- (27) 1. Sabo - PALOMA R.S.
(Slovensko), 2. Tretera - QUALITY (Tretera), 3. Bardonová - PIA DORA (Bardonová),
volba př. do 130 cm + žolík (28) 1. Luža SHERLOCK HOLMES-S (JS Schneider), 2.
Žíla - EVERDEN (Mustang s.r.o.), 3. Jandourek - CANON - P Max (Stáj Equest), -T*(31) 1. Skřivan - RYTMA CaC Leasing
(Manon), 2. Opatrný - SUPREME Oil Team
(Hořovice), 3. Fialka - CARTOUCHE
(Mustang s.r.o.), 4. Eim - OSCAR AgramM
(ZH Tlumačov), 5. Jindra - CONTENDER S (JS Equitana).
Frenštát p.R. 8.5. -ZM- pro děti (6) 1.
Orlovová - NUGET (Baník Ova), -ZM- pro 4
a 5leté koně, 1. rokem (17) 1. Pavlín BASTIEN (Alika Čelčice), děti a junioři (24) 1.
Strnadlová - NIWARA (SKL Trojanovice), pro
4 a 5leté koně, 1. rokem (15) 1. M. KlárARTUŠ 3 (Agrostyl Otice), ostatní (25) 1.
Pavlín - PERZIL (Alika Čelčice), dvouf. sk.
110/120 - děti a junioři (20) 1. Škuta - PAPILLION L (Šárka Škutová), 2. Dzimasová LASTURA 1, 3. Dzimasová - VÍTĚZ 1 (Baník
Ova), ostatní (67) 1. Bajnar - GAJUS (Baník
Ova), 2. Holešovský-BOREK 1 (JK Olza), 3.
Minxová - GELIDUS-T (JK Sana), Májová
cena -L**- (61) 1. Hošák - RAUL 1 (ŠZP
Nový Jičín), 2. Kopišová - LUSY 2 (Frenštát),
3. Fialka - ANABELL 1 (Mustang Lučina).
Pardubice 11-12.5. všestrannost pony
(15) l. Příhodová - IBALGIN FAST, 2. Maza-

1. Pourová - DIXI (JK Jeřice), 2. Horák PASTOR (HJK), 3. Maturová - PRÁTER (JK
Nový Dvůr), -Z- (26) 1. Sehnalová - WATERLOO (JK Mira Hnanice), -ZL- (18) 1. Brixi DRAKONA (JK Sobotka), -L- (9) 1.Chýle ROMMEL (Chýle), 2. Ciprová - VERONIKA
(JŠ Pastviny Pilníkov), 3. Chýle - DUBIRA
(Chýle).
Brno Panská Lícha 7. 5. -DD- (22) 1.
Pechová - POWER PLAY (Slovensko), -DJ(22) 1. Hatla - K-BOY (Horse Academy), IM1- (8) 1. Charvátová - PASCOLINI (JK
Panská Lícha), 2. Onoprienko - ARCON (JK
ALEKO), 3. Dvořáčková - ORINOKO (Stáj
Vors), -JD- (11) 1. Dvořáková - DAY DREAM
(JK Capriola), 2. Jančářová - GARGAMEL 1
(JK Vega Brno), 3. Vaříková - CHARISMA
(JK Sever Brno), -JU- (16) 1. Naštická - TOP
ROBIN (Slovensko), 2. Hatla - K-BOY (Horse
Academy), 3. Van Geet - REGALIDOR (Urraco, s. r. o.), -SG- (16) 1. Charvátová - PASCOLINI (JK Panská Lícha), 2. Dvořáčková ZIFAN (Stáj Vors), 3. Naštická - TOP ROBIN
(Slovensko), -YD- (7) 1. Hábová - LIBRA 8
(Horse Academy), 2. Dvořáčková - ZIFAN
(Stáj Vors), 3. Jelínková - SARGOS (JK Panská Lícha).
Rudná pod Pradědem 7.5. všestrannost
- pony (9) 1. Petrová -SALGAN (Stáj Odložil), 2. Zavadilová - BAK (Beka Loučka), 3.
Smékalová - SALINA (Stáj Smékal), -ZK(18) 1. Mazalová - ANGELIKA 6 (JK PAM), 2.
Polesová - CIT 1 (Pony club Olešnice), 3.
Kratochvílová - GULLIVER (Beka Loučka), Z- (23) 1. Adamcová - SEBASTIAN
(J+M Letohrad), 2. Osobová - VICTIS (JK
Amír), 3. Neklová - HEROS (Stáj Martin).
Most 6. - 7. 5. dvouf. sk. 100/110- (69) 1.
Lavičková - CÉSAR 2 (Stáj Židovice), -ZL(92) 1. Pecháček - BALY HARA (Stáj Jiří
Pecháček), -L*- JUNIOR CUP(29) 1. Mazánková - SHERLOCK (Inest Servis, s. r. o.), 2.
Mazánková - SHANTE (Inest Servis, s. r. o.),
3. Doležal - COHIBA (JK Dance and Jump), L*- (58) 1. Hynek - TAJNÁ AEGON (Zámecká jízdárna Úholičky), 2. Němcová - NIKOLA
10 (Stáj Dani Zbožnice), 3. Buben - GLADIATOR (Stáj Buben), -S**- (30) 1. Pospíšil DAFNÉ (Stáj Dvůr Židovice), 2. Hynek - TAJNÁ AEGON (Zámecká jízdárna Úholičky), 3.
Pospíšil - HONTO (Stáj Dvůr Židovice), stup. obt. do 120 cm- (43) 1. Mestenhauserová - SABINA 3 (JK Mělník), -S**- (19) 1.
Mazánková - SHANTE (Inest Servis, s. r. o.),
2. Crnková - CONGO KING (JS Bost B.), 3.
Klímová - VIOLA (SS FCC), -S**- (23) 1.
Vondráček - ARGON 1 (SS Vondráček), 2.
Doležal - IRLANDA (JK Dance and Jump), 3.
Matějka - ONASSIS (Eggersmann Caro), ST**- (21) 1. Doležal - STAKKATA (JK Dance and Jump), 2. Matějka - ABC CHICAGO
(Eggersmann Caro), 3. Doležal - ROCKINA
(JK Dance and Jump), 4. Krčmářová - KOBRA (Stáj Krčmářová), 5. Bieliková - ATYŠ (JS
Hipodrom Most), stup. obt. do 110 cm- (23)
1. Nováková - FOR (Bon Equi Club Louny).
Nebanice 8. 5. KMK 4leté klisny (15) 1.
Šístková - IRIS (TJ Agro Cheb Nebanice),
4letí hřebci (7) 1. Nágr - ATHOS H (JS Mariánské Lázně), 5leté klisny (16) 1. Pařenica CALEDA (Audit Sulice), 5letí hřebci (5) 1.
Opatrný - STAFFORD (JS Hořovice), 6 leté
klisny (11) 1. Navrátil - CONSTANCE (Vondráček Praha), 6letí hřebci (4) 1. Nágr DOVER (JS Mariánské Lázně) -Z- (18) 1.
Fenclová - DRAK (Elisabeth Cheb), -ZL- (11)
1. Šíma - Loweu Story (Cheb Háje).
Plzeň - Bory 13. - 14. 5. drezura oblastní
mistrovství -děti- 1. Leichtová - DULMER (TJ

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

Inzerce

lová - ANGELIKA, 3. Příhodová - LA QUERIDA (obě JK PaM Vlčkovice), -Z- Cena hejtmana pardubického kraje (64) l. Konečný T. FLEJTA, 2. Konečná I. - NAJDY (JO Pegas
Loučany), 3. Dvořáková - PODESTA (Cavalier
Rynárec),
CNC**
Memoriál
MVDr.V.Matouška a cena ZS Běstovice (23)
l. Hatla - KYRENEJENNALLA’S BOY,
2. Hatla - KARLA (Horse Academy Radimovice), 3. Adamcová - LADA (TJ Podorlicko
Letohrad).
Liberec 13.5. -Z- (30) l. Havránková N. SAMURAJ (Stáj Tereza Brniště), dvoufáz.
sk. 100/110 (28) l. Havránková N. - SAMURAJ (Stáj Tereza Brniště), -L*- (15) Memoriál
Horsta Langa l. Šmahelová Š. - FILIP (TJ
Nisa Jablonec n.N.) 2. Macek P. - VENDETA
(JS Javorník), 3. Chýle J. - DUBIRA (Stáj
Chýle), -S**- (7) l. Vodseďálková - LEO LUSTIG (JS Javorník), 2. Chýle - DILONA (Stáj
Chýle), 3. Macek - VYŠEHRAD (JS Javorník).
Tachov 13.5. -ZM- děti (5) 1. Ungrová HARLEY (JO Radouš), -ZM- 4letí (15) 1.
Zahoř - MODETA (Stáj Zahoř), -Z- (36) 1.
Zahoř - TIZIAN (Stáj Zahoř), -Z- (41) 1. Kolmanová - SIR ANTHONY (JK Tachov), -ZL(79) 1. Smaha - CELEBRITA (Smaha), -L(39) 1. Pěchouček - CABANA (JK Tachov),
2. Němcová - CAMBRIGE (Stáj Dani Zbožnice), 3. Nágr - SINUHET (JK Mariánské Lázně). Hradec nad Mor. 13.-14.5. -ZM- 4
a 5letí a 1. rokem (32) 1. Schmid - CALIGULA (Empresa), -Z- 4 a 5leté (32) 1. Vala KOMTESA 7 (Spolfinn), děti a jun. (18) 1.
Repková - LORD DIREX (JK Caballero),
ostatní (37) 1. Biolková - ATLANTA 12 (Trojanovice), -ZL- děti a jun. (21) 1. Kotuličová LEGON 1 (Frenštát), ostatní (61) 1. Brát AQUILA 1 (Baník Ova), -L*- (33) 1. Durčáková - ARGENTA (Beskyd Nábytek), 2. P. Klár
- LAMBERT 3 (Agrostyl Otice), 3. Humplíková - ROLAND 1 (Opava Kateřinky), -S*- (7)
1. Hlaušek - TERRY (Šilheřovice), 2. Gračková - SYMPATIKA Adamantino (Frenštát), 3.
Durčáková - ARGENTA (Beskyd Nábytek) ZL- (16) 1. Živníčková - NAGÁNO (Hradec
n.Mor.), -L**- (19) 1. Durčáková - ARGENTA
(Beskyd Nábytek), 2. Dzimasová - LASTURA
1 (Baník Ova), 3. Zwinger ml. - TUDOR
(Opava Kateřinky), -S**- (9) 1. Kopišová LUSY 2 (Frenštát), 2. Durčáková - ARGENTA (Beskyd Nábytek), 3. Vaníček - KASTANĚTA (Hermelín klub), -SP- (9) 1. Špačková LIMBA 1 (Trojanovice), -ZLP- (9) 1. Škanderová - LAMIKA (ACHSP ), -LP- (14) 1. Špačková - LIMBA 1 (Trojanovice).

Pořádáme letní tábory
s jezdeckým výcvikem
(ve vybraných termínech
i skoková průprava).
Bližší informace na

www.jizdarnazak.com
nebo na tel.:

606 585 380,
775 695 599.

● Prodám kvalitní lisované seno a slámu včetně dopravy po
celé ČR. Cena sena od 210,- Kč/q včetně dopravy. Tel.:
774 861 888, 775 961 999.

- 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.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí
-7-

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407
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