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Vítûzství v Saumuru
Historického úspěchu dosáhli čeští jezdci
dvojspřeží. Ve dnech 8.-11. června se trojice
našich reprezentantů M. Jirgala (Afrodita Němčice), J. Nesvačil ml. (NH Kladruby n.L.) a
A. Soukup (Šk. st. Ruda Lány - Zem. univerzita
Praha) zúčastnila prestižního CAI-A v Saumuru, v rámci kterého se jela i tradiční soutěž
evropských týmů Alpsko-dunajský pohár.
I když se ještě poměrně nedávno museli
naši jezdci spokojit s méně významnými
umístěními v soutěžích podobného kalibru,
v posledních sezónách se přeci jen ukazovalo, že se česká spřežení stále častěji přibližují na dohled předních pozic. V Saumuru
2006 byla postupně zvyšující se úroveň
našich spřežení korunována konečně úspěchem největším. Český tým zvítězil v týmové
soutěži o Alpsko-dunajský pohár. Po třetím
místě našich v drezúře, dokázali čeští jezdci
zvítězit v maratonu a své postavení potvrdit
i na parkuru. Česká republika tak získala
prvenství před jezdci Německa, Francie,
Švýcarska, Maďarska a Rakouska.
Aby byl úspěch českých spřežení opravdu
korunován, český jezdec M. Jirgala se spřežením lipicánů z Afrodita Němčice zvítězil
i v soutěži jednotlivců. K té nastoupilo 36
párů. M. Jirgala sice skončil po drezúře na
17. příčce, ale ve fyzicky vyčerpávajícím

maratonu, v členitém a hlubokém terénu již
nenašel přemožitele. Bezchybným parkurem
pak završil svůj vynikající závod a české
vystoupení v Saumuru ozdobil prvenstvím
v soutěži jednotlivců.
Radost z úspěchu lipického spřežení
nezastíral majitel hřebčína Afrodita Němčice
J. Hrouda. Především je rád, že svoji výkonnost potvrdil náruční desetiletý plemenný
hřebec PLUTO II.CZ, importovaný z Chorvatska. Ten závodí již čtvrtou sezonu a startoval i na MS čtyřek v Kečkemétu a v Alpsko-dunajském poháru v německém
Grevenu. K tomuto koni nám J. Hrouda
řekl: „PLUTO působí úspěšně v lipickém
chovu a jeho charakter, houževnatost a psychická odolnost se dobře přenáší na potomstvo. V Němčicích ho používáme k připouštění starokladrubských klisen a výsledky
jsou vynikající. Je to typický kočárový plemeník. Svoji výkonnost prokázal i sedlový, šestiletý
NEAPOLITANO MALAGA z rakouského chovu.
Tento nadějný lipický valach byl připřažen
k hřebci PLUTO pro zaškolení a v Němčicích
s ním počítáme do příštích sezón do čtyřspřeží.“
A. Soukup obsadil v soutěži jednotlivců
8. místo, J. Nesvačil skončil dvacátý. Podrobnosti o průběhu závodu naleznete na
www.hoefnet.nl

Historického úspěchu dosáhla česká dvojspřeží v Alpsko-dunajském poháru 2006 v Saumuru

Foto: Jozef Ornth
N. Bieliková - ALF skončila ve VC Bernolákova na 3. místě

CSN Bernolákovo
Od 2. do 4. června se ve slovenském
Bernolákovu konaly mezinárodní skokové
závody CSN jejichž pořadatelem byl slovenský reprezentant J. Hanulay. Vedle
účasti českých a slovenských jezdců zde
soutěžili i zástupci Polska, Maďarska,
Chorvatska a Rakouska. Rozpis soutěží
obsahoval 17 závodů od výšky 100 cm až
do Velké ceny 150 cm.
Za ČR startovala v Bernolákovu rozsáhlá česká ekipa, která měla celkem
15 jezdců. Od prvních soutěží byli Češi
vidět a získávali jsme řadu umístění
a nechyběla ani vítězství. Hned v zahajovacích skákáních to bylo 4. místo V. Krajníkové na BALERINA (125 cm) či třetí N. Němcové s NIKOLA 10 (120 cm).
Ve střední sérii (-S*-) byl úspěšný např.:
C.C. Cash Kentaur M. Šoupala, kteří získali 5. místo, či COLOMAN a B. Tomanová
kteří byli třetí ve dvoufázovém skákání do
120 cm. M. Šoupal pak přidal na české
konto další třetí příčku na ČARAS v -S**a konečně jsme se v zahajovacím skákání
velké série (-T*-) dočkali i prvenství. To
zařídil J. Papoušek na GEMINI T (JK Tar(Pokračování na str. 2)
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V Poznani Dánové

(Dokončení ze str. 1)
pan). Bezchybně absolvovali kurs i
P. Doležal (Stáj Doležal) na LOGO (7.),
opět J. Papoušek s DAN 7-T (8.), P. Doležal se svým druhým koněm STAKKATA
Biofaktory a N. Bieliková s ALF (Hipodrom
Most). Druhé české vítězství obstaral
M. Šoupal na ČARAS (-S**-).
Ve Velké ceně startovalo 42 koní
a u devíti z nich byla značka CZE. Pět dvojic se probojovalo do rozeskakování. K naší
radosti to byla i N. Bieliková na ALF (majitel K. Trávníček), která nakonec i po bezchybném rozeskakování skončila na velmi
pěkném 3. místě. Těsně před branami
rozeskakování skončil P. Doležal na STAKKATA Biofaktory se 4. body (6.místo).
N. Bieliková tak definitivně potvrdila svoji
výkonnost a její start na ME juniorů (6.-9.
července - Atény) je již potvrzen.
Veškeré podrobnosti o CSN Bernolákovo naleznete na www.sjf.sk

CDI***-W Lipica
Ve dnech 2.-4. června se trojice našich
drezúristek zúčastnila mezinárodních závodů ve započítávaných do Světového poháru ve slovinské Lipici. Š. Charvátová na
PASCOLINI (Panská Lícha) a Š. Koblížková - BLACORO K MaK (JK Hlinovská) startovaly v úrovni -SG-, IM I a Kür IM I,
A. Zeusová s LOUTANAS se pak pokusila
o vstup do nejtěžší skupiny GP.
K zahajovací úloze St. Georg nastoupilo
celkem 18 dvojic ze Slovinska, Itálie,
Rumunska, Bulharska, Německa, Kanady,
Maďarska a Polska.
V této konkurenci Š. Charvátová umístila
na 11. (63,85%) a Š. Koblížková na
13. místě (63,55%). Zvítězila Němka A.
Roehricht - DIOR (68,25%) před Maďarskou Z. Dallos s DRUPPY (67,9%).
Ve druhé úloze skupiny IM I byla lepší
Š. Koblížková, která skončila na 11. příčce
(62,85%) a Š. Charvátová skončila hned
za ní (62,5%). Vítězství si opět odnesla
německá závodnice, tentokrát S. Zimmer
na EXTASE (69%) opět před Z. Dallos na
DRUPPY (68%).
V závěrečné volné jízdě IM I se konečně
dočkala Z. Dallos vítězství (71%) a na dalších místech skončila S. Zimmer (70,50%)
a Polka Z. Skowroňska na GOLDAMOS
(68,80%). Š. Koblížková obsadila 7. pozici
s 64,55%, Š. Charvátová skončila desátá
s výsledkem 60,50%.
V elitní skupině GP startovala za ČR
A. Zeusová s LOUTANAS, ale ta výsledkové listiny většinou uzavírala.
Naše jezdkyně nyní čeká brněnské CDI***W, které je čtvrtým závodem centrální ligy
drezúrního Světového poháru. Po těchto
závodech se české drezúristky chystají na
CDI* Topoľčianky (1.-2.7.) po tom plánují
účast ve Francii na CDI*** Vierzon (13.-16.7.)

Militaristé
v Holandsku
Čeští jezdci všestrannosti P. Myška
(BET HRADIŠTĚ, FLUT), G. Slavíková
(FLORENCIE, JACKJACK), V. Slavík
(EFEKT 2) a P. Sukdolák (GOLDWIN) se
vypravili ke startu v soutěžích CIC**
a CCI** do holandského Ede. Soutěže se
zde konají od pátku 16. června do neděle
18. června. Všichni naši jezdci se chystají
ke startu v soutěži CIC**, jediný P. Myška
na FLUT startuje v CCI**.
Podrobnosti na www.cic-ede.nl

P. Pejřilová - DAN při startu v Laintalu

V Laintalu o ME
České juniorské reprezentantky ve všestrannosti P. Pejřilová (17) a M. Čaganová
(17) startovaly ve dnech 10. - 11. června
asi 170 km jižně od Vídně na CCI* Laintal.
Na programu byla vedle soutěže CCI*
i CIC* a pak i národní šampionát ve všestrannosti určený však pouze koním plemene hafling.
P. Pejřilová startovala na koni LESTER
a DAN, M. Čaganová na HYDE PARK.
Důležitý byla start speciálně pro M. Čaganovou, která si zde chtěla splnit kvalifikaci
pro případný letošní start na ME juniorů,
které se koná v irském Necarne Castle
14.-17. září. P. Pejřilová již kvalifikaci splněnu má a tak pro ní byl start v Rakousku
především další zkušeností.
V konkurenci 12 dvojic se po drezúrní
zkoušce umístil DAN na 7., HYDE PARK
na 8. a LESTER na 10. místě. Vše ale
důkladně zamíchal náročný cross. Na jihu
Rakouska až do soboty důkladně pršelo
a těžký jílovitý terén zkoušku výrazně ztížil.
Přes tuto obtížnost však především LESTER prokázal svoji výkonnost a předvedl
druhý nejlepší cross a poskočil tak na
4. místo. DAN i HYDE PARK se nevyhnuli
zastavením a po druhé zkoušce byli na
9. resp. 8. místě.
V parkuru si vedla opět dobře P. Pejřilová v sedle klisny LESTER, která absolvovala bezchybně a celkovou 4. příčku v soutěži
si udržela DAN inkasoval za jedno shození
a skončil na 8. místě, HYDE PARK zatížil
své konto dalšími 12 body a dokončil na
9. místě, když tři jezdci soutěž nedokončili.
P. Pejřilová a LESTER tak potvrdili svoji
kvalifikaci na ME, M. Čaganová musí
o startovní pozici v Irsku ještě bojovat.

Ke druhému CSIO sezóny se vypravila
česká reprezentace do polské Poznaně.
Od čtvrtka 8. června zde za ČR startovali
Z. Žíla (PINOT GRIGIO, CARLOS),
A. Opatrný (FARADAY, GRAND), D. Fialka
(CARLUCCI, CARTOUCHE) a J. Papoušek (CHABLIS-T, LA MANCHE-T).
V zahajovacích soutěžích byl nejúspěšnější J. Papoušek s CHABLIS-T, který se
po bezchybném výkonu na výšce 135 cm
umístil na 9. místě.
Pátek byl zahájen skokem do 140 cm na
čas a zde startovala CHABLIS-T s jednou
chybou. K Poháru národů nastoupilo celkem 16 družstev. Za náš tým zahájil výborně Z. Žíla a PINOT GRIGIO s nulou, Bohužel další jezdci již tak úspěšní nebyli
a postupně nasbírali D. Fialka - CARTOUCHE 20 bodů, J. Papoušek - LA MANCHET 8 bodů a A. Opatrný - GRAND 16 bodů.
Český celek tak do druhého kola nepostoupil. Zvítězilo Dánsko před svým severským
sousedem Švédskem. Na třetím místě
skončily ex equo týmy Velké Británie
a Švýcarska.
V sobotu byla na programu soutěž ve
skoku mohutnosti a skok do 140 cm na
čas, ale žádný z našich jezdců nestartoval.
Nedělní program zahájila postupná
obtížnost do 150 cm se žolíkem, kde
J. Papoušek s CHABLIS-T a Z. Žíla na
CARLOS chybovali právě na žolíku. Bezchybně šel D. Fialka a CARDUCCI, ale
tato dvojice naopak žolík neabsolvovala.
Do Grand Prix nastoupilo 62 dvojic. I proto
byl kurs ještě obtížnější než kurs pohárové
soutěže a potvrdil to fakt, že pouze dvě dvojice postoupili do rozeskakování. Své postavení na turnaji v Poznani potvrdili Dánové.
Těm patřila ve Velké ceně první čtyři místa.
Zvítězila Tina Lund na MONIQUE před
L. Ericsson na PERO-Z HILLOCK.
Z našich jezdců byl nejúspěšnější
A. Opatrný na GRAND, kteří docílili 8 bodů,
ale tento výsledek stačil na umístění až ve
třetí desítce. J. Papoušek a LA MANCHET měl 9 bodů, Z. Žíla s PINOT GRIGIO
chyboval třikrát a D. Fialka na CARTOUCHE inkasoval 25 bodů. Podrobnosti
naleznete na www.voltahorse.pl

Ukrajinci bez víz
Jedenáctý ročník Velké ceny Tarpan
CSI*, CSIJ/Y se koná na kolbišti v Hradci
Králové o víkendu 16.-17. června. Vedle
celé naší špičky, včetně mladých jezdců
a juniorů se na startu objeví jezdci z Polska, Estonska, Švýcarska a Slovenska.
Otazník se až do poslední chvíle vznášel
nad účastí jezdců z Ukrajiny. Ta má s ČR
vízovou povinnost a ukrajinští jezdci ještě
v pondělí před závody neměli potřebné formality vyřízeny.
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Foto Z. Šedá
J. Hatla na koni ARCADO (Horse Academy
Radimovice) se stal vítězem dalšího kola
Zlaté podkovy, které se konalo 3.-4. června
v Přeštěnicích. Na ALVAR (foto) pak zvítězil i ve Stříbrné podkově.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Kdo chce být prezident
V posledním čísle časopisu Jezdectví byl
otištěn článek, kde pravidelný dopisovatel časopisu Tomáš Krůta několikrát oznámil svoji
ambici kandidovat ve volbách, které členy ČJF
čekají v příštím roce, na nejvyšší funkci.
Požádali jsme tedy Tomáše Krůtu o rozhovor. Těm z Vás, kteří se dosud s osobou Tomáše Krůty neměli příležitost poznat, přinášíme
v úvodu rozhovoru několik osobních dat.
Tomáš Krůta je spolumajitelem komunikační
agentury T.T.V., která se zabývá reklamou
a vším s tím souvisejícím. Je majitelem osmi
koní a návštěvníci jezdeckých kolbišť znají nejlépe jeho koně s příjmením HRADIŠTĚ. ALF
HRADIŠTĚ jezdí nyní opět Kamil Papoušek
v jihočeském Srníně a v jeho sedle se na menších soutěžích objevuje i T. Krůta. BET HRADIŠTĚ pak znají příznivci všestrannosti a v jeho sedle
soutěží P. Myška (Albert Stolany). Vedle dvou chovných klisen a hříběte, má pak T. Krůta
i tři dostihové koně. V dostihové společnosti je T. Krůta také
dostatečně znám a je i členem
Prezídia českého Jockey klubu. Na koních začal jezdit
poměrně pozdě na počátku
devadesátých let a nedávno
oslavil své šedesátiny.
Pane Krůto Váš záměr
kandidovat na prezidenta
ČJF zazněl v článku zcela
zřetelně. Přesto se na
počátku našeho rozhovoru
ptám. Myslel jste to skutečně vážně?
I když byl můj článek v červnovém Jezdectví plný jisté
nadsázky, toto jsem myslel
skutečně naprosto vážně.
Budu usilovat o to, abych byl
zvolen do čela ČJF.
Co Vás k tomu vede?
I když jsem s jezdectvím
začal poměrně v pozdním věku, již se v jezdecké společnosti pohybuji dost dlouho. Za tu dobu
jsem slyšel z mnoha stran dost nespokojených
hlasů s činností ČJF. A postupně, jak i já sám
pronikám do jezdecké problematiky, chápu, že
pro mě jako řadového člena, dělá ČJF málo.
Svoje výhrady, po diskusích s mnoha přáteli,
prezentuji i veřejně na stránkách Jezdectví. Za
dobu mých autorských příspěvků jsem však
pochopil, že tento mírný nátlak na současné
vedení ČJF nestačí. Shodou okolností mě oba
moji přátelé, z řad skutečných hipologických
odborníků, J. Papoušek a M. Perníček nezávisle
na sobě navedli na myšlenku mé kandidatury
do čela ČJF. Tím by moje snaha o změnu přístupu ČJF ke svým členům získala výrazně
aktivnější pozici.
Nepochybuji o tom, že Vás i čtenáři zpravodaje Jezdec znají z Vašich článků v Jezdectví. V nich však zaznívají spíše Vaše
osobní nespokojenosti, které Vás na cestě
jezdeckým sportem zasáhly. Zabýváte se
také nějakými systémovými vizemi změny
práce ČJF pro případ, že by se Vám Vaše
ambice stanout v čele ČJF podařila?
Zhruba před deseti lety jsem se zapojil do
činnosti orgánu, který řídí dostihový provoz.
I když si uvědomuji, že tuto plně profesionální
strukturu nelze zcela ztotožňovat s činností
ČJF, myslím, že řada činností by mohla být
podobná. V dostihové společnosti jsem se
postupně dopracoval až do Prezidia Jockey
Clubu, a zde jsem se naučil, že jakákoliv zastřešující organizace musí být svým členům v prvé
řadě servisní organizací. Její chod si dobrovolně
jednotliví členové platí proto, aby byl zajištěn
rámec společné činnosti a v rámci každodenní-

ho života zjednodušena jejich činnost. Poznal
jsem, jak důležité je brát v úvahu zájmy všech
účastníků dostihového provozu, a ve svých
závěrech akcentovat jejich rovnoprávnost. Tzn.
mojí hlavní systémovou vizí je zajistit servis
potřebám všech členů ČJF. Jak těm, kteří se
jezdectvím zabývají na čistě rekreační úrovni,
až k vrcholným reprezentantům.
V čem tento servis vidíte?
Členům ČJF je potřeba nabídnout systém ve
třech úrovních. Vzdělávaní, rozhodování soutěží
a hodnocení výkonů. Vzdělávání všem a i těm,
kteří chtějí od počátku zůstat na zájmové úrovni,
rozhodování a hodnocení těm, kteří mají ambici
postupného rozvoje a vzestupu až k vrcholovému jezdectví.
Tím pochopitelně nechci říci, že v současném činnosti ČJF nenalézám
žádný takový systém, ale myslím, že současné vedení ČJF
dělá řadu nesystémových kroků, které postupně snahu
o zavedení standardních postupů komplikují. Jako příklad
mohu uvést pravidlo, které
zakázalo start koně výkonnosti
-ST- v soutěži -Z-. Následně,
po řadě nespokojených ohlasů,
bylo toto pravidlo zmírněno tím,
že po prodeji koně jinému majiteli již start v takto rozdílné
úrovni soutěže možný je. To je
typický příklad nesystémového
řešení problému a v rozhodování ČJF pravděpodobně zapůsobily jiné, než odborné
a nestranné důvody. Pokud by
tomu tak nebylo, od počátku se
nabízela čistá a systémová
alternativa, start v takto rozdílných výkonnostních úrovních
omezit pro dvojici jezdec - kůň.
Z celostátního hlediska
jste pro většinu členů ČJF
přeci jen méně známou
osobností. Mohl byste zkráceně vyjádřit co
od Vás do jisté míry velmi konzervativní
koňařská společnost může čekat?
Myslím, že celospolečensky se všichni potýkáme v prvé řadě s apatií. Mým prvním úkolem,
ještě v předvolebním a později i ve volebním
období bude zburcovat všechny členy ČJF
k aktivitě. Zmobilizovat všechny k překonání
pocitu, že jednotlivec stejně nic nezmění a proto
nemá cenu cokoliv začínat. Pocit, který vede jen
k rezignaci, že ti dole mohou jen poslouchat
a nadávat. Každý člen ČJF si musí uvědomit, že
federace je zde kvůli němu a že každý má
nejen právo, ale současně i povinnost věci
ovlivňovat. Demokratický systém zde fakticky je
a je jen na členech ČJF, zda budou všechny
jeho páky dostatečně využity.
Věřím, že do voleb je ještě dost času k tomu,
abych se pokusil všechny, kteří budou ochotni
přispět svoji „troškou do mlýna“, motivovat
a aktivizovat.
Je mi jasné, že v současné době to není
snadný úkol. V reakci na článek současného
generálního sekretáře ČJF F. Lomského v květnovém Jezdectví jenom uvádím, že i já si uvědomuji, že se ČJF opírá v drtivé většině o dobrovolnou práci členů. Za tuto „ztrátu času“
spojenou i s řadou nákladů je pak čeká pouze
uspokojení z dobře vykonané práce. I přes tuto
zdánlivě těžko překonatelnou překážku se však
musíme dostat.
Jaksi nenápadně jsme se dostali k tomu
nejdůležitějšímu. Současným světem a tudíž
i jezdectvím hýbou peníze. Máte nějaké
nápady jak jich více přilákat do jezdectví?
Nemám sice podrobnější přístup k informacím
o rozpočtu současné ČJF, než mají řadoví čle-
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nové, nicméně jsem přesvědčen, že každý rozpočet má své rezervy. I v rozpočtu ČJF by se
tak jistě daly některé položky využít efektivněji.
Pokud se týče současných zdrojů, tak ty jsou
pouze dva. V prvé řadě jsou to poplatky členů.
I když nemám ještě hotovou žádnou výhledovou studii, z práce v Jockey Clubu vím, že členové jsou většinou ochotni přisoupit k navýšení
poplatků, pokud je jim za toto navýšení nabídnuta nějaká další nebo zlepšená služba. Proto
i tuto cestu zvýšeného příjmu nevylučuji.
Druhou finanční cestou jsou pak státní příspěvky z MŠMT na podporu sportovní činnosti
mládeže a z ČSTV prostřednictvím loterijní společnosti Sazka. Zde závisí výše příspěvků na
úspěšnosti sportu, měřeno počtem členů, mezinárodními výsledky a tím propagace ČR
a podobně. V počtu členů je ČJF velmi bouřlivě
se rozvíjející organizací, z hlediska mezinárodní
úspěšnosti je pak její přínos k propagaci českého sportu ve světě, v konkurenci ostatních sportů, stále ještě malý.
Toto však předpokládám víte a Vaše otázka
pravděpodobně směřovala k nalezení nějakého
dalšího zdroje. Většina velkých sportovních svazů disponuje generálním sponzorem. ČJF se
dlouhodobě nedaří takového sponzora nalézt.
Jako spolumajitel reklamní agentury se řadu
let pohybuji v prostředí, které se zákazníky
zabývající se marketinkem velkých společností
každodenně pracuje. Dovedu si tudíž představit,
co je nezbytné takovému zákazníkovi a později
i partnerovi nabídnout. Věřím, že současný jezdecký sport má již dost možností svoji celorepublikovou nabídku specifikovat a nemyslím si,
že je pro skutečně velké zákazníky, nezajímavým partnerem.
Ostatně to dokazují současné dvě velké
a marketinkově úspěšné aktivity českého jezdectví. Bohužel obě si nechala současná ČJF
protéct mezi prsty. První je CSIO, jehož potenciál nebyla ČJF schopna využít a svěřila je na pět
let soukromé společnosti a druhou je Český
skokový pohár. Ten byl od počátku aktivitou
členských subjektů ČJF a tyto subjekty dnes
ČJF dokazují, že bylo možné na poli českého
jezdeckého sportu vytvořit produkt, který byl
schopen oslovit marketinkově silného partnera.
Jak se díváte na snahy a změnu přístupu
k rozdělování peněz mezi jednotlivé discipliny?
Jsem zastáncem tří košů. První koš by měl
být naplňován podle množství členů ČJF hlásících se k jednotlivé disciplině. Druhý pak na
základě výkonnosti a dosažených výsledků
a třetí rovnocenně akcentovat všechny jezdecké discipliny. Kardinální otázkou je pak vyvážit
všechna tato hlediska, ale to je námět pro velmi
rozsáhlou diskusi.
Jaké další priority v práci ČJF vidíte?
Z doby kdy jsem byl ještě malý chlapec si
z tehdejší komunistické propagandy pamatuji
heslo Za masovost, za rekordy. Měl jsem
dlouho pocit, že je chybné a že jedno vylučuje
druhé. Čím jsem starší tak tím více chápu jeho
filosofii. Pokud nedokážeme vytvořit skutečně
kvalitní a vzdělanou základnu, nebudeme
schopní produkovat ani špičkové sportovce.
ČJF se tak musí stát v prvé řadě garantem,
že každý její člen dostane příležitost svého
vzdělání. Dovedu a rád si představuji dobu, kdy
na dveřích jezdecké společnosti naleznou
zájemci o jezdectví cedulku s nápisem: Zde Vás
naučí jezdit certifikovaný cvičitel/trenér ČJF.
A hlavně nejen že ji tam naleznou, ale že to
bude pro celospolečenské podvědomí skutečnou zárukou kvality. Takové kvality, aby jezdecká společnost bez takového vysvědčení, nebyla
konkurenceschopná. A pokud bych chtěl být
hodně neskromný tak, aby tato cedulka měla
svou váhu i v rámci Evropské unie. Až takovou
prestiž bych ČJF přál.
A pak možná ještě v budoucnu, aby měla
federace alespoň podíl na nějakém středisku,
jako má Jockey Club podíl na chuchelském
závodišti.
Děkujeme za rozhovor.
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Svatý Norbert
ve Zduchovicích

Foto L. Sieger

Zduchovický areál La-Bohéme přivítal ve
dnech 3. a 4. června početná startovní pole
soutěžících na druhém ročníku Ceny Svatého Norberta. Přestože nejvyšší finanční
odměny byly i letos vypsány do soutěží
pony, závody přilákaly i řadu jezdců na velkých koních. Během dvoudenních závodů,
které byly již tradičně doplněny kulturním
a doplňkovým programem, viděli diváci
rekordních 399 startů. V hlavní soutěži,
dvoukolovém -S+ST- pro pony, která se
jela o celkovou dotaci 15 000,- korun, zvítězila domácí A. Homolová s NIGHT BOY
před S. Tomaidesovou na SANDY (JK
Louňovice) a K. Mestenhauserovou se
SABINA (JK Mělník).
V hlavní soutěži velkých koní -S**- byl
mezi 33 dvojicemi nejlepší T. Navrátil na
LARAMIS (Stáj T.Navrátil). Stejný jezdec
obsadil i třetí místo na MARAVILA a mezi
něj se vklínila pouze M. Zvolská na EL SID
ze stáje Micky Struhařov.
-kvaš-

J. Jindra - REVEL-S zvítězili ve VC Litomyšle

Jindra v čele
Šesté kolo Českého skokového poháru
se konalo ve dnech 10.-11. června v Litomyšli. Pořadatelé v čele s bratry Skřivanovými jsou známí tím, že po oba dny soutěží
připravují divákům vedle sportovních soutěží i další doprovodný program. Ani tentokrát tedy nechyběli kaskadéři na koních či
sponzorská jízda spřežení, která vedli hlavní mecenáši závodů.
Vyvrcholením prvního dne byla soutěž
-ST**-, ve které zvítězil mezi 39 dvojicemi
a po rozeskakování deseti koní plzeňský
J. Luža na TALKO S ze stáje Schneider.
Byl jedním ze dvou bezchybných v rozeskakování a pouze rozdílem necelé půl vteřiny skončil na druhém místě P. Kuba na
TORO 1 ze stáje Kentaur.
V neděli pak poutala zájem diváků hlavní
soutěž -T**-. K té nastoupilo 28 dvojic
a pořadatelé tak určili finále osmi nejlepším
dvojicím. V základním parkuru dokázaly
pouze tři dvojice překonat kurs bez trestných bodů. Vedle M. Matějky na ONASSIS
(Eggersmann Caro As) to byl ještě R. Fiala
s CASSINI’S SON-T (Leon Blatná) a
J. Jindra na REVEL-S (JS Equitana). Do
finále tak postupovalo i pět nejrychlejších
„čtyřkařů“. Ve finále viděli diváci nulu dvakrát, ale pouze J. Jindrovi na REVEL-S se
podařila podruhé. J. Jindra si tak na své
konto připsal další vítězství v ČSP. Nijak
mu nevadil ani handicap zlomené ruky
a startu se zasádrovaným zápěstím. Nejvíce bodů si však do průběžného pořadí připsal druhý R. Fiala, protože J. Jindra věřil
více svému druhému koni CONTENDER-S.
Vzhledem k tomu, že s ním však skončil na
4. příčce, zisk dalších 13 bodů jej i tak
výrazně postrčil do čela průběžného pořadí
před J. Skřivana.
Třetí skončil v Litomyšli O. Vinzens na
HAPPY MAN (Stáj Cilka), který byl po
J. Jindrovi druhým bezchybným ve finále.
Pátou příčku si odvezla K. Bardonová na
VIKOMT (JS Bardonová - Hauzr) před
M. Matějkou s ONASSIS.

Foto Z. Šedá

Policisté soutěžili
V pátek 6. června se v Brně Mediánkách
konal VII. ročník Mezinárodního mistrovství
policie ČR v jízdě na koni a zároveň VII.
ročník Grand Prix policie ČR v jízdě na
koni. Soutěží se zúčastnili policisté z Polska, Itálie a z ČR zástupci Prahy, Ostravy,
Pardubic, Zlína a Brna.Soutěž se skládala
z crossu (6 terénních překážek), policejního
parkuru a skokového parkuru (výška do
100 cm). Vítězem Mistrovství ČR i hlavní
soutěže se stal prap. M. Hnát s koněm
CÉSAR (OJP MŘ Brno).Za ním druhý byl
v GP polský policista G. Wypchlak na DON
CAMILLO. V mistrovské soutěži pak zvítězil
strážník T. Novák s GENADOM z Ostravy.

M. Zvolská na EL SID ze stáje Micky Struhařov byla druhá v soutěži -S**- ve Zduchovicích

V Liberci Natálka
Skokové závody v Liberci o víkendu 10.11. června měly na na programu soutěže
až do úrovně -ST-. Sobotní program vyvrcholil skokem -S*-, který vyhrál J. Chýle na
ROMMEL (Stáj Chýle) před K. Vodseďálkovou - LEO LUSTIG (Javorník) a J. Hatlou na K BOY (Horse Academy Radimovice). J. Chýle na ROMMEL zvítězil
i v nedělním -S**- a byl i jedním z účastníků
závěrečného -ST**-. K tomu nastoupilo 18
dvojic a do rozeskakování se probojovali
čtyři jezdci. Opět to byl J. Chýle (ROMMEL) a spolu s ním i R. Housa na ROVER
(Seco Praha), J. Ditl - LAMBOLICO (ProChemie Trans) a N. Roučková s EUPHORIE BOY (JK Tarpan). Ta byla nakonec
bezchybná a nejrychlejší před J. Chýlem,
R. Housou a J. Ditlem. Na páté příčce
skončila N. Crnková na LA CABANA s jednou chybou. (JS Best B).

Bezručův pohár
Již 35. ročník Bezručova poháru města
Frýdek Místek na kolbišti Pod Štandlem ve
Sviadnově proběhl 3.a 4. června.
V Bezručově poháru (-S**+ST**-) se
představilo šestnáct dvojic a o prvních pět
míst se rozdělili pouze dva jezdci. Po druhém kole byly čtyři bezchybné výsledky.
Zvítězil M. Hentšel na GRAVENTO z Baníku Ostrava, lepším časem druhého kola,
před Z. Žílou na LE PATRON z Mustangu
Lučina. Další tři pozice patřily dvojicím po
obou kolech zatíženými jedním shozením.
Třetí skončil M. Hentšel na SALWADOR,
čtvrtý opět Z. Žíla na CARLOSEM, který
pak byl i pátý na EVERDEN.
-jge-

V Třeštině Kincl

Vítězkou obou hlavních soutěží (-SG-, -IM I-)
při drezúrních závodech konaných v Praze
Komořanech (JK Epona) v sobotu 10. června se stala H. Pelikánová na RICCO před
L. Půlpánovou ml. (DAF ONDRÁŠ). Soutěž
byla zařazena do Českého drezúrního
poháru a H. Pelikánová si v něm tak upevnila své vedoucí postavení.

Foto L. Sieger
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Kolbiště JO Dubicko v Třeštině-Háji patřilo první červnový víkend skokovým jezdcům.
V sobotní nejvyšší soutěži pro pony -SPpony handicap zvítězila domácí L. Vachutková s PEGAS 12. Nedělní pony soutěže vyvrcholily parkurem -STPB-. Čistým výkonem v
rozeskakování si vítězství zajistila L. Strnadová na AURA 1 (SKL Trojanovice) před
L. Vachutkovou - PEGAS 12 (JO Dubicko)
a K. Špačkovou na LIMBA 1 (TJ JO Trojanovice). V závěrečném -S*- pro velké koně
startovalo 11 dvojic. Do rozeskakování na
výšce 140 cm postoupili tři jezdci. Nejrychleji
zajel J. Kincl ml. na LAUREA (Horymas Horní Město) před 14-ti letou L. Vachutkovou VIOLA 6 (JO Dubicko) a A. Chládkovou
s NORMAN (SJK SZeŠ Lanškroun).

SPORT
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CVI Šaľa -

CDI***-W Brno

Primátor podruhé

nominace na SJH
je rozhodnuta

Mohutnou účast jezdců ze zahraničí očekávali
pořadatelé prvního letošního CDI***-W konaného
v ČR v Brně na Panské Líše. Na přihláškách se
objevili jezdci z celkově 17 zemí světa (Rakousko, Kyrgystan, Bělorusko, Dánsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Německo, Řecko, Maďarsko,
Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, USA a ČR). Informaci o tom, zda do Brna
dorazili skutečně všichni přineseme příště. Sboru
rozhodčí předsedá opět Maďar B. Mandi za ČR
startuje v Brně celkem 13 jezdců.

Druhé kolo Poháru náměstka primátora Prahy určené dětským jezdcům na pony se konalo
v sobotu 10. června v Akademickém jezdeckém klubu v Praze - Suchdole.
V Poháru náměstka primátora (ponyhandicap -LP-) se z vítězství radovala N. Šimáčková
na NOBLESS (JK Chotinky) před A. Homolovou s NIGHT BOY (La Boheme Zduchovice) a
T. Pavlíkovou na INES 1 (JK Farma Všemily).
V Ceně Sdružení sportovních klubů - pony
handicap ZLP - byla nejlepší A. Homolová na
NIGHT BOY (La Boheme Zduchovice).
Průběžné pořadí Poháru primátora hl.m.
Prahy: 1. Tereza Pavlíková - INES 1 (17b.), 2.3. Anita Bačkovská - MARLOW, Natálie Šimáčková - NOBLESS (11b.), 4. Eliška Pavlíková GOLDBAR (9 b.), 5. Tereza Pavlíková CIPÍSEK (8 b.).
Třetí kolo Poháru se koná v sobotu 2. září
v JS Ctěnice v Praze - Vinoři.
V neděli 11. června pokračoval soutěžní program v Akademickém JK v Suchdole Jezdeckými hrami, při kterých byly vypsány parkury od
60 do 100 cm a drezúrní úloha stupně -Z-. V té
startovalo 15 dvojic. Pořadatelé nakonec soutěž rozdělili na velké koně a pony a mezi pony
zvítězila dcera naší drezúrní reprezentantky
Š. Koblížková ml. na PIŠKOT (JK Hlinovská).

V pátek 2. června se konaly CVI**
a CVI* ve slovenské Šaľe Tyto závody bylo poslední možností pro české
účastníky k nominaci na letošních
SJH v Aachen. Za ČR startovala jedna skupina kat. dvě hvězdy a dvě
skupiny kat. jedna hvězda a dále 13
jednotlivců. Na startu bylo celkem 10
skupin obou kategorií.
Skupiny 2*: 1. SOUP Šaľa (SVK),
2. TJ Slovan Frenštát p. R., NICOL,
lonžér A. Švanová (JK Děti a koně)
a cvičenci - O. Svoboda, A. Valštýnová, N. Mikesková, N. Tkáčová, T.
Fusková - TJ Slovan Frenštát p. R.,
K. Chovančíková- TJ Voltiž Frýdek
Místek, J. Zelinka- TJ Orion Praha.
Skupiny 1*: 1. TJJ Lucky Drásov,
SCANIE, lonžér P. Cinerová, cvičenci -T. Muzikantová, J. Bartoňková, M.
Schulzová - domácí oddíl, V. KrátkáJK Hřebčín Albertovec, B. Procházková, K. Fruhaufová - JK Doli Praha,
K. Machálková - TJ Orion Praha. 2.
TJ Voltiž Tlumačov, FARMON, lonžér P. Neprašová, cvičenci - M.
Urbanová, T. Hánová, M. Hánová, J.
Hablovič - Tlumačov, K. Dušková,
Panská Monika, A. Šulková- PZOO
Chomutov. Ženy 2* 1. Fodorová
Jana (SVK), 2. J. Sklenaříková, TJJ
Lucky Drásov, ESKADRA, lonž. D.
Trčková. Ženy 1* 1. K. Dušková
Kateřina, PZOO Chomutov, ROBIN,
lonž. A. Švanová. Muži 2** 1. L.
Majdlen (SVK), 2. P. Eim, TJ Voltiž
Tlumačov, CATALIN IV-33, lonž. K.
Králová, 3. L. Klouda, TJJ Lucky
Drásov, DUKE, lonž. P. Cinerová, 4.
J. Dujíček, TJ Voltiž Tlumačov,
CATALIN IV-33, lonž. K. Králová.
Závody nebyly jen nominací pro
start na SJH, ale také to byla poslední možnost pro nominaci na letošní
ME v kategorii juniorů a to skupin
kat. 1*, které se bude konat ve dnech
20. - 23. 7. v Mnichově. Podmínkou
startu v takové skupině je, že cvičenci nesmí přesáhnout věk 16 let
a navíc pak nesmějí startovat na
SJH. Po CVI Šaľa je rozhodnuto, že
na otevřeném ME odjede skupina
TJJ Lucky Drásov.
Na SJH nás bude ve voltiži reprezentovat složená skupina TJ Slovan
Frenštát a z JK Děti a koně ve složení, ve kterém si právem vyjela nominaci. V kategorii žen to bude J. Sklenaříková, M. Andrlíková z TJJ Lucky
Drásov a A. Eimová z TJ Voltiž Tlumačov a jako náhradník pojede
K. Stejskalová rovněž z TJJ Lucky
Drásov. V mužích to budou P. Eim,
J. Dujíček z TJ Voltiž Tlumačov a
L. Klouda z TJJ Lucky Drásov.

Jezdecká společnost
Císařský ostrov
v Praze 7 Troji
pro Vás připravila dva prázdninové kurzy výuky jízdy na koni
pro děti v termínech 24. - 28. 7.
2006 a 21. 8. - 25. 8. 2006. Nabízíme výuku jízdy na koních,
ošetřování koní a také výlety do
ZOO, botanické zahrady či jízdu
parníkem.

Kontakty:
IN-EXPO GROUP s.r.o.,
Zlatnická 6, 111 21 Praha 1,

tel.:, 221 877 254,
www.in-expo-group.cz

CSIY/J nebude
Společnost Golem a ČJF oznámily, že nebudou pořádat letošní CSI* a CSIY/J-B, které se
mělo konat ve dnech 18.-20. srpna v Poděbradech. Tyto závody byly původně plánovány jako
příprava na ME J/Y 2007, které nakonec bylo přiděleno francouzskému Auvers. Jelikož Francouzi
sáhli ke stejnému modelu a organizují závody
stejné úrovně a v termínu, který byl plánován pro
Poděbrady, nelze očekávat, že by k nám přijel
dostatek kvalitních jezdců ze zahraničí. Kromě
toho závody kolidují s Českým skokovým pohárem a tak by CSI* nebylo dostatečně atraktivní
ani pro naše jezdce.

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Sportovní
kalendáﬁ

Přelom května a června byl ve znamení Dne koní. Zdařilou akci s tříhodinovým programem
pořádali v hřebčíně Favory Benice v sobotu 3. června.

Superliga v Lucernu Omega v Sobotíně
Švýcarské pětihvězdičkové CSIO bylo tentokrát uspořádáno pod stále ještě zasněženými Alpami, na dostihové dráze v Lucernu.
Konalo se ve dnech 1.-4. června. Superliga se
jezdila v pátek a znovu jí nepřálo počasí.
Pořadatele stálo velké úsilí udržet na kolbišti
regulérní terén a tak každé kolo bylo ještě rozděleno na dvě části. Během přestávky byly
zasypány louže, zválcovaný trávník, posunuté
skoky a pro zbývající jezdce nová povolena
prohlídka parkuru. Z kurzu byl vynechán trojskok a v druhém kole i vodní příkop.
Německé družstvo tentokrát nechtělo nic
nechat náhodě a ve velmi silné sestavě šlo
cílevědomě za vítězstvím. Se stejným odhodláním před domácím publikem nastoupila také
švýcarská ekipa. První kolo absolvovali první
tři jezdci obou týmů bez chyby a tak ti čtvrtí
ani nemuseli na start. Naprosto vyrovnaná bitva pokračovala i ve druhém kole, kdy obě
družstva měla jednoho jezdce s nulou a dva
se „čtyřkou“. O výsledku tak celé soutěže rozhodovali poslední dva startující. Pevné nervy
a hlavně zdravé sebevědomí prokázal Marcus
Ehning (GITANIA) a svým typicky skvělým
způsobem přešel s nulou. Napětí na závodišti
se dalo krájet a do rozeskakování mohl hostitele ještě dostat bezchybným výkonem Pius
Schwitzer. Tíha odpovědnosti se však ukázala
příliš veliká. Shodil první tří skoky a po další
překážce vzdal.
Zvítězilo Německo, ve složení Meredith
Michaels-Beerbaum - SHUTTERFLY 0/0, Marco Kutscher - MONTENDER 0/4, Christian
Ahlmann - CÖSTER 0/4 a Marcus Ehning GITANIA DNS/0 s celkovým výsledkem
4 body. Druzí skončili Švýcaři s osmi body
před Švédskem (16 bodů). Na 4. místě bylo
současně Holandsko a USA (17 bodů) před
Irskem (22), Francií (24) a Velkou Británií (25).
Christian Ahlmann na tiskové konferenci po
Poháru národů žertoval, že chybu na posledním skoku udělal úmyslně, aby se Marcus
Ehning konečně dostal na parkur. Německo
vyhrálo třetí soutěž Superligy z doposud čtyř
konaných kol.
Průběžné pořadí Superligy v polovině seriálu: 1. Německo - 31.5, 2. USA - 23.5, 3. Francie
- 18, 4. Švýcarsko- 16, 5. Velká Británie- 13.5,
6. Švédsko - 10, 7. Nizozemí- 9, 8. Irsko - 8.
Nedělní Velkou Cenu Švýcarska vyhrál Brit
Nick Skelton s 12letým ARKO III (Argentinus),
před M. Ehningem se 14letou holštýnkou
GITANIA a Ch. Ahlmannem na 13letém hřebci
CÖSTER (Calato). Další kolo superligy hostí
Rotterdam (Ned) 22-25 června.
Podrobnosti: www.csio.ch
-dvoř-

Přes deštivé počasí se 27. května do
Sobotína sjelo téměř sedmdesát koní k
5. ročníku sobotínských závodů. Dopoledne patřilo soutěžím pony. Pony handicapu
-S- vévodily dvojice z Pony klubu Olešnice. Zvítězila K. Kučerová na koni CIT 1
před P. Přidalovou na LIKEN a T. Polesovou s DIANA 19. V nejnáročnějších soutěžích dne s přehledem vyhrál L. Vachutka
z JO při ZD Dubicko a Úsovsko. Nejprve
v Sobotínském poháru na KORNET a pak i
v Omega Cup (-L*-) na DÁREK.

Cena města Děčína
Ve dnech 3. - 4. června se v Děčíně na
Libverdě konal 6. ročník Ceny města Děčína, kterou pořádal JK Větrný Ranč. V parkurech obtížnosti -ZM- až -S**- startovalo
po oba dny téměř 150 dvojic. Mezi jezdce
byla rozdělena dotace o celkové výší
150 000,- Kč. Pro diváky byla připravena
tombola. Lístky losoval vítěz nedělní Ceny
města Děčína (-S**-) O. Pospíšil (Dvůr
Židovice). Ten byl nejlepší nejen v sobotním -S*- (DAFNÉ), ale mezi 14 dvojicemi
obsadil i obě první místa (SHERON, DAFNÉ) v nedělní hlavní soutěži.

Změny termínů
● Stáj Moudrý Kluky upozorňuje, že jezdecké závody (ZM - L**) se přesouvají ze
středy 5. července na čtvrtek 6. července
● Závody v Klatovech byly z původního
termínu 1. července přesunuty na 24. června. Cena Klatov pak z původního termínu
25. června na 2. července. Začátek závodů
v 9.00 hodin. Všechny informace na
www.cjfzco.cz

Zemřela
Jarmila Hloušková
Ve věku nedožitých 74 let zemřela
dne 10. června bývalá jezdkyně, rozhodčí, trenérka a dlouholetá sekretářka
oblastní federace Praha paní Jarmila
Hloušková. Paní Jarmila Hloušková
patřila po mnoho desetiletí neodmyslitelně k pražské jezdecké společnosti
a jezdectví věnovala celý svůj život.
Poslední rozloučení s Jarmilou Hlouškovou se konalo ve čtvrtek 15. června ve
velké obřadní síni v Praze Na Olšanech.

-6-
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Opava
L-T, ČSP
Rožnov p. Radhoštěm reining
Stará Boleslav
Z- ST
Kozlov
E - MČR sen.
Přední Kopanina D/Z-ST + pony
Dražka
Z-L
Kolín
ZM-S
Jindřichův Hradec
Z-S
Měšice
D/Z-S, ČDP
Most
ZM-S
Chomutov
V/A-D
Pardubice
ZL-S
Mikulov
ZM-S + pony
Žeranovice
ZM-L
Holešov
ZM-L
Prostějov
D/Z-S
Mariánské Lázně
Z-S
Klatovy
ZL-ST
Letohrad
ZM-L
Poštorná
D/Z-ST
Deštná u Dačic
ZM-L
Hamry n. Sázavou
ZM-L
Kolesa
CIC*/CCN*
Moravský Krumlov A/T + pony
Bělčice
ZM-ZL
Čakovičky
ZM-L
Klatovy
Z-L
Louny
Z-ST
Třebušín
E/ZM-S
Hořice
Z-ZL
Kostelany
ZM-L
Brno Soběšice
Z-S
Třeština Háj
Z-L+ pony
Opava
D/Z-L
Nový Jičín
D/Z-L
Nebanice D/Z-ST, + pony, ČDP
Děpoltovice
ZM-ST
Žďár nad Sázavou
Z-S
Poděbrady
Z-S
Vondrov
D/Z-L
Řitka
D/Z-S + pony
Kluky
ZM-L
Mělník
D/Z-S
Louňovice
ZM-S
Brozany
Z-S, S*
Dolní Moravice
ZM-S, S*
Mirotice
Z-S, S**
Nový Jičín
L-ST, L*, ST*
Havlíčkův Brod
D/Z-S
Heroutice
CSIJY, CSIP-B
Praha Komořany
D/L-ST
Unhošť
ZM-L
Páterov
ZM-ST, ST**
Přeštěnice
Z-S, S**
Děčín
Z-S
Chlum
ZM-L, L*
Pardubice D/Z-L, pouze pony
Náměšť n. Oslavou
D/Z-S
Pravčice
ZM-S
Kostelany
reining
Skály
Z-S
Hradec n. Moravicí
ZM-ST
Otice
D/Z-S, ČDP
Hamry - Na Ranči
ZM-L
Budíškovice
ZM-L

Nový povrch v Oticích
V Oticích na Opavsku se skákalo 10. a 11.
června. Pořadatelé rozšířili pískové kolbiště
a nový povrch byl, přes páteční noční déšť,
ve výborném stavu. Příjemným oživením, které se již stává tradicí, byla účast slovenské
jezdkyně se dvěma koňmi a tří polských jezdkyň z hřebčína Prudnik s devíti koňmi. Zejména Polky slavily úspěch. Z devíti
soutěží v pěti zvítězily.
V -S**- startovalo šestnáct dvojic. Na
nezvýšených překážkách se rozeskakovalo
šest dvojic s chybou v základním kole. Zvítězila G. Kowalská na INEZA z Polska (tato
dvojice také zvítězila v obou soutěžích -L-).
Druhý skončil R. Šídlo na OMEGA 1 z Albertovce a třetí domácí M. Klár s VENDY 3. -jge-

Výsledky
Sobotín 27.5. stupň. obt. pro pony do
70 cm 1. Žváčková - DELMORA (Pony klub
Olešnice), -L- pony: 1. Přidalová - LIKEN
(Pony klub Olešnice), -S- pony: 1. Kučerová
- CIT 1 (Pony klub Olešnice), -ZM- děti 1.
Navrátil - BODIE (JA Náměšť na Hané), ZM- mladí koně 1. Frantová - ŽANET (Omega Sobotín), stupň. obt. do 100 cm děti
a junioři 1. Dombiová - ŠERRY (Artic sport
Rapotín), mladí koně 1. Chlandová - LIKORA (TJ Omega Sobotín), ostatní 1. Otoupal BARBAR (JO Šumperk), Sobotínský pohár:
1. Vachutka - KORNET (JO při ZD Dubicko
a Úsovsko), 2. Kvapilík - VICHI, 3.Chlandová
- DELLA (oba Sobotín), Omega cup -L*- 1.
Vachutka - DÁREK, 2. Němeček - NANY
(Artic sport Rapotín), 3. Kvapilík - VITARA
(Sobotín).
Kolín 3.-4.6. -ZM- pouze děti (10) 1.
Michalová - VALENCE (JS Michal Přítoky), ZM- 4 a 5ti letí (8) 1. Pourová - CARMEN 6
(JK TJ Jeřice), -Z- 4 a 5ti letí, děti a junioři
(26) 1. Sůrová - ZEIMON (Stáj Vasury), -Z(25) 1. Štilijanovová - BONA (JS Arcos), dvouf. sk. 110/120 cm- (40) 1. Blehová TEO 1 (JK Dolany), 2. Kocián - MURPHY 1
(TJ JO Start Hořany), 3. Abík - SAMURAJ
(JK Sobočice), -L*- (22) 1. Kynclová - GOLA
1 (JeSdr. VIA Lysá nad Labem), 2. Klímová NERO-K (SS FCC), 3. Martínková - ROY
BOY (SS Eva Martínková), -Z- (17) 1. Hassová - SANDY-MAGGY W (TJ JO Nisa Jablonec), -ZL- (19) 1. Bleha - ANTHÉ (JK
Dolany), -L**- (34) 1. Roubalová - RIA 1 (JK
Roubal Plzeň), 2. Šedová - ULITA 2 (TJ
Equus Kinsky), 3. Martínková - ROY BOY
(SS Eva Martínková).
Děčín 3.-4.6. -ZM- (10) 1. Studničková DAVE DEE (JO Sulejovice), -Z- (46) 1. Báríková - AIR LADY (JK Větrný Ranč), A 110/120 cm- (13) 1. Koželuh - CELSIA
(JK Větrný Ranč), 2. Hochman - KANESSA
(Parku klub Děčín), 3. Niščák - LARAMON
(JK Všemily), -B 110/120 cm- (28) 1. Sloup VIGO (TJJ Lysá n. L.), 2. Pospíšil - CAMEY
(Stáj D. Židovice), 3. Vávra - DUNA (Equipark o. p. s.), -st. obt. 120 cm- (38) 1. Sloup
- BORGIO EVROŠKOL (TJJ Lysá n. L.), 2.
Sloup - VIGO (TJJ Lysá n. L.), 3. Špalek CHANTAL (TJ Jezdec Dobranov), -S*- (16)
1. Pospíšil - DAFNÉ (Stáj D. Židovice), 2.
Hadžia - IMAGINATION CACAI Z (JK Ústí n.
L.), 3. Pospíšil - SHERON (Stáj D. Židovice),
-100/110 cm- (30) 1. Koželuh - TOBY (JK
Větrný Ranč), -L**- (22) 1. Špalek - SHANTAL (TJ Jezdec Dobranov), 2. Šlechta ARENA 1 (JK Všemily), 3. Šlechta - CARLONA (JK Všemily), -S**- (14) 1. Pospíšil SHERON (Stáj D. Židovice), 2. Pospíšil DAFNÉ (Stáj D. Židovice), 3. Šlechta MAMMA MIA 3 (JK Všemily), -volba dráhy
do 110 cm se žol.- (17) 1. Rösslerová SATÉN (Parkur klub Děčín), 2. Lavičková CESAR (Stáj Židovice), 3. Rösslerová KANESSA (Parkur klub Děčín).
Přeštěnice 4. 6. všestranost -SP- (18) 1.
Poláková - MAX A (JK Kocanda), 2. Vaněk UNISONO 1 (Ratiborské Hory), 2. Plimlová ARGENTINA (JK Poříčí), -pony- (6) 1. Smékalová - SALINA (Miroslav Smékal), -Z- (14)
1. Marková - VIKTORKA (JK Jízdárna Naděje), 2. Molík - ORCHIDEA (SOUZ Kamenice
n. L.), 3. Douša - HARLEKYN (JK Nevlekov), -SN (22) - 1. Hatla - ALVAR (Horse
Academy), 2. Kornalík - ZARJAD (Horymír
Neumětely), 3. Vereš - GEORGIA (Horní
Heřmanice), -BP- (18) 1. Korandová MIGRACE (JK Altius), 2. Jarolímková - JULIER DOLAR (JK Jílek - Zootera), 3. Hájková BUFALLO (Farma pod Lipou), -ZP- (15) 1.
Hatla - ARCADO (Horse Academy), 2.
Adamcová - LADA 13 (TJ Podorlíčko Let.),
3. Dvořáková - DAMON 2 (Cavalier Rynárec).
Frýdek Místek 3.-4.6. volba př. do 110
cm (28) 1. Doležal - LORENA-LAMARA
(Hřebčín Suchá), st. obt. do 120 cm (52) 1.
Dzimasová - LASTURA 1 (Baník Ova),-S**(47) 1. Gladišová - LASSY 1 (JK Gladiš), 2.

Eim - PUERTO RICO (Tlumačov), 3. Flisníková - GOMERA (Equiteam Flisník), -ST**(18) 1. Žíla - LE PATRON, 2. Žíla - CARLOS
(Mustang Lučina), 3. Hentšel - SALWADOR,
4. Hentšel - GRAVENTO (Baník Ova), 5.
Eim - CASSILIUS (Tlumačov), -S**+ST**
Bezručův pohár (16) 1. Hentšel - GRAVENTO (Baník Ova), 2. Žíla - LE PATRON
(Mustang Lučina), 3. Hentšel - SALWADOR
(Baník Ova), 4. Žíla - CARLOS, 5. Žíla EVERDEN (Mustang Lučina), -ZM- (7) 1.
Kubrická - BOHEMIA WILD BOY (SS Kubrický), -Z- 4 a 5ti letí koně, 1 rokem (10) 1.
Doležal - RUPA (Hřebčín Suchá), -ZL- (62)
1. Hlaušek - MAFIE 1 Valter Špalek (Šilheřovice), -L- (26) 1. Ivančin - FATIMA 7 (Casin
Svinov), 2. Doležal - LORENA.LAMARA
(Hřebčín Suchá), 3. Hlaušek - MAFIE 1 Valter Špalek (Šilheřovice), skok bez sedla
(12) 1. L. Košnarová - SAMANTA 2 (JK Havránek), -ZM- (11) 1. Schmid - CALIGULA
(Empresa), -Z- děti a junioři (26) 1. Kubrická
- BOHEMIA WILD BOY (SS Kubrický), -Zostatní (29) 1. Hlaušek - LINCI (Šilheřovice).
Zduchovice 3.-4.6. -ZM- děti (11) 1.
Tomaidesová - CARMEN (JK Louňovice), Z- koně 1. a 2. rokem + děti a junioři (48) 1.
Rosická - BLUE CHIP CANDY (JS Císařský
Ostrov), dvouf. sk. 100/110 (72) 1. Navrátil BROOKE (Stáj T.Navrátil), dvouf. sk.
110/120 (57) 1. Rosická - CANTA (JS Císařský ostrov), -ZLP- styl (14) 1. Hájková - VIKI
3 (JK Mělník),-LP- pony handicap (20) 1.
Novák - BANJO (JK Tarpan), 2. Homolová NIGHT BOY (JO Zduchovice), 3. Staňková TAJLY (JO Zduchovice),-SP- pony handicap
(11) 1. Mestenhauserová - SABINA (JK Mělník), 2. Tomaidesová - TARA (JK Louňovice), 3. Homolová - NIGHT BOY (JO Zduchovice), -ZL- (40) 1. Tomaidesová - SONET
(JK Louňovice), -L**- (51) 1. Papoušek PREGANUS, 2. Papoušek - BARONNESE
(JO Papoušek Srnín), 3. Šínová - FARIDA
(JK Bierhanzl), -S**- (33) 1. Navrátil - LARAMIS (Stáj T.Navrátil), 2. Zvolská - EL SID
(Micky Struhařov), 3. Navrátil - MARAVILA
(Stáj.T. Navrátil),-LP- pony handicap (17) 1.
Kovářová - GABRIELA (Sarkon Nová Říše),
2. Hájková - VIKI (JK Mělník), 3. Krulichová MARS STAR (JK Mělník),-SP- pony handicap (17) 1. Homolová - NIGHT BOY (JO
Zduchovice) , 2. Staňková - TAJLY (JO Zduchovice), 3. Kovářová- GABRIELA (Sarkon
Nová Říše), -STPB- (10) 1. Mestenhauserová - SABINA (JK Mělník), 2. Tomaidesová SANDY (JK Mělník), 3. Homolová - NIGHT
BOY (JO Zduchovice), Cena Svatého Norberta -SP + STPB- 1. Homolová - NIGHT
BOY (JO Zduchovice), 2. Tomaidesová SANDY (JK Mělník), 3. Mestenhauserová SABINA (JK Mělník).
Třeština -Háj 3.-4.6. dvouf. sk. 60/70
cm pony (8) 1. Vachutka - EROS 1 (JO
Dubicko), dvouf. sk. 80/90 cm pony (16) 1.
Vachutková - TOP DEJA VUE (JO Dubicko),
-SP- pony handicap (10) 1. Vachutková PEGAS 12 (JO Dubicko), 2. Šalková GERA 1 (D. Šalková - Oxer), 3. Kučerová CIT 1 (Pony klub Olešnice), stupň. obt. do
100 cm (32) 1. Zelinková - POMĚNKA (JO
při SŠZe Přerov), dvouf. sk. 100/110 cm
(46) 1. Vala - RAFIR (Spolfinn, s.r.o.), -ZL(24) 1. Vachutka - KORNET 1 (JO Dubicko),
-LP- pony handicap (12) 1. Přidalová LIKEN 1 (Pony klub Olešnice), 2. Šalková GERA 1 (D. Šalková - Oxer), 3. Žváčková DELMORA (Pony klub Olešnice), -SP- pony
handicap (18) 1. Strnadová - AURA 1 (SKL
Trojanovice), 2. Vachutková - PEGAS 12
(JO Dubicko), 3. Přidalová - LIKEN 1 (Pony
klub Olešnice), -STPB- (9) 1. Strnadová AURA 1 (SKL Trojanovice), 2. Vachutková PEGAS 12 (JO Dubicko), 3. Špačková LIMBA 1 (TJ JK Trojanovice), dvouf. sk.

100/110 (31) 1. Kvapilík - VICHI (Stáj Tingar
Sobotín), dvouf. sk. 110/120 (37) 1. Váňa LARDOS (Stáj Novák - Platany), -L**- (21)
1. Kincl - LAUREA (TJ JO Horymas), 2.
Vachutková - VIOLA 6 (JO Dubicko), 3.
Chládková - SPRITE (SJK SZeŠ Lanškroun), -S*- (11) 1. Kincl - LAUREA (TJ JO
Horymas), 2. Vachutková - VIOLA 6 (JO
Dubicko), 3. Chládková - NORMAN (SJK
SZeŠ Lanškroun), 4. Kuba - TORO 1 (Sportovní stáj Kentaur).
Litomyšl 9. - 11.6. -dvouf. sk. 110/120
cm- (56) 1. Vachutková - PEGAS 12 (JO při
ZD Dubicko), -dvouf. sk. 120/130 cm- (57)
1. Štětina - ŠOTEK-S (JS Schneider), 2.
Bardonová - MAVERICK (JS Bardonová), 3.
Hruška - CRYSTAL (JK Opava Kateřinky), dvouf. sk. 130/140 cm- (20) 1. Skřivan RYTMA CAC (Stáj Manon), 2. Bardonová VIKOMT (JS Bardonová), 3. Jindra REVEL-S, -L**- (54) 1. Doležal - LOREANA
(JK Hřebčín Suchá), 2. Hassová - CONDÉ
(TJ JO Nisa Jablonec), 3. Hoffmeisterová GIGANT (SK Altron - Hoffmeister), -S**- (59)
1. Jindra - KREACE, 2. Drahota - CHELAN
(JK Artemis), 3. Hruška - CRYSTAL (JK
Opava Kateřinky), 4. Vinzens - HAPPY MAN
(Stáj Cilka), 5. Přibyl - GOLDIKA 1 (Arcus
Engineering Czech), -ST**- (39) 1. Luža TALKO-S (Jezdecká stáj Schneider), 2. Ing.
Kuba - TORO 1 (SS Kentaur), 3. Nágr ATLAS (JS Mariánské Lázně), 4. Mestenhauserová - GRÉTA 7 (JK Mělník), 5. Luža RONALDO-S (JS Schneider), -soutěž „do
první chyby“- (12) 1. Tretera - NATAL (SS
Tretera), -L**- (31) 1. Mestenhauserová SABINA 3 (JK Mělník), 2. Sojka - JESSY 9
(Moravský zemský hřebčín), 3. Kubišta ANDOLPH (TJ Hřebčín Kubišta), -S**- (30)
1. Luža - RONALDO-S (JS Schneider), 2.
Nágr - PHILL (JS Mariánské lázně), 3. Drahota - IDEAL CTJ (JK Artemis), -T**- (28) 1.
Jindra - REVEL-S, 2. Fiala - CASSINIS
SON-T (Stáj Leon Blatná), 3. Vinzens HAPPY MAN (Stáj Cilka), 4. Jindra - CONTENDER-S, 5. Bardonová - VIKOMT (JS
Bardonová).
Otice 10.-11.6. -ZM- 4. a 5ti letí 1. rokem
(29) 1. V. Hrůzek - JET (Frýdek Místek), -Zkoně 1. a 2. rokem (32) 1. Jäger - GEREMI
(Empresa), děti a junioři (17) 1. Strnadlová ATLANTA 12 (SKL Trojanovice), ostatní (19)
1. Gregořicová - SCAMPER (Agrostyl Otice),
-ZL- děti a junioři (24) 1. Szpak - INONA
(Polsko), ostatní (48) 1. Kowalská - JARMILA (Polsko), -L*- (39) 1. Kowalská - INEZA
(Polsko), 2. Šindler - ARANKA 7, 3. M. Klár VENDY 3 (oba Agrostyl Otice), stup.obt. do
110 cm (19) 1. Šídlo - ASTRA (Albertovec),
2. Šimůnková - NAOMI 3 (Supreme), 3. Šídlo - CAMPARI (Albertovec), stup.obt. do
120 cm (17) 1. Šídlo - SWING (Albertovec),
2. Bendová - DANIEL (Velká Polom), 3.
Mezeiová - SULEJKA 1 (Supreme), -L**-

Inzerce

(23) 1. Kowalská - INEZA (Polsko), 2. Humplíková - ROLAND 1 (Opava Kateřinka), 3.
Šídlo - SWING (Albertovec), -S**- (16) 1.
Kowalská - INEZA (Polsko), 2. Šídlo - OMEGA 1 (Albertovec), 3. M. Klár - VENDY 3
(Agrostyl Otice).
Brno Soběšice 10.6. drezura DU/03 (20)
1. Hanuláková - ROSELINI (JS Skarolková),
-L 1- (12) 1. Zeusová - CORRADO AZ (JS
Císařský ostrov), -L 5- (7) 1. Jančářová JACK 2 (JK Vega Brno), SG/00 (7) 1. Kružíková - PRINT (JK Certa Brno), 2. Dvořáčková - ZIFAN, 3. Dvořáčková - ORINOKO (stáj
Vors), -IM I- (6) 1. Charvátová - PASCOLINI
(JK Panská lícha), 2. Onoprienko - ARCON
(JK Aleko), 3. Kružíková - PRINT (JK Certa
Brno), DD/03 (12) 1. Jelínková - GRAZIE (JS
Veveří), JD/06 (9) 1. Skripová - BLUSZCZ
(JK Skrip).
Praha - Komořany 10.6. drezúra -L 0(10) 1. Půlpánová L. st. - NICOLAS KINSKÝ
(Equus Kinský), -JD 06- (20) 1. Opočenská KIPI-N (Leonard Praha), -SG 00- (6) 1. Pelikánová - RICCO (Pavlík Pocínovice), -IM I(6) 1. Pelikánová - RICCO (Pavlík Pocínovice).
Brno - Soběšice 11.6. drezura -P-4- (4)
1. Maludová - BLANKA (Hipoklub Natur), -L5- (5) 1. Valentová - ACCORD (Slovensko),
SG/00 (8) 1. Kružíková - PRINT (JK Certa
Brno), 2. Kohút - MAGIK (Slovensko), 3.
Jančářová - ATHOS 7 (JK Vega Brno, JD/06
(9) 1. Skripová - BLUSZCZ (JK Skrip), -IM I(8) 1. Charvátová - PASCOLINI (JK Panská
Lícha), 2. Onoprienko - ARCON (JK Aleko),
3. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ ( Equus Kinsky), -L 0- (11) 1. Zeusová - CORRADO AZ
(JS Císařský ostrov), -S 0- (4) 1. Štajfová TOUHA 1 (JK stáj Jelínek), Mistrovství
JmO v drezuře děti -DU/03- 1. Jelínková GRAZIE (JS Veveří), jun. do 16 let -L 1- 1.
Erbeková - SUNSHINE (JK Union Brno), jun.
do 18 let -L 5- 1. Soustružníková - LALIQUE
(TJ Pegas Brno), ženy SG/00 1. Kružíková PRINT (JK Certa Brno).
Liberec 10.-11.6. -Z- (28) 1. Macek GENUS (Javorník), dvouf. sk. 110/120 (21)
1. Pálková - LOGIKA (JK Velvary), -L**- (12)
1. Šmahelová - FILIP 5 (Jablonec), 2. Šimuň
- QUICK HORN Z (Zámek Dětenice), 3.
Chýle - ROMMEL (Stáj Chýle), -S*- (9) 1.
Chýle - ROMMEL (Stáj Chýle), 2. Vodseďálková - LEO LUSTIG (Javorník), 3. Hatla - K
BOY (Horse Academy Radimovice), -ZL(13) 1. Macek - VENDETA (Javorník),
dvouf. sk. 120/130 (19) 1. Chýle - DUBIRA
(Stáj Chýle), 2. Vodseďálková - SCUBRIA
(Javorník), 3. Vondráček - ALEDA (VONDRÁČEK), -S**- (26) 1. Chýle - ROMMEL
(Stáj Chýle), 2. Voksa - REMY MARTIN
(ProChemie Trans), 3. Doležalová - SIR
BENTO (TJ Krakonoš Trutnov), -ST**- (18)
1. Roučková - EUPHORIE BOY (JK Tarpan), 2. Chýle - ROMMEL (Stáj Chýle), 3.
Housa - ROVER (Seco Praha), 4. Ditl LAMBOLICO (ProChemie Trans), 5. Crnková - LA CABANA (JS Best).

● Stáj Moudrý Kluky (okr. Ml.Boleslav) nabízí ustájení - celodenní péče, výběhy, otevřená jízdárna, hala, skokový materiál, šatna, sociální zázemí, klubovna, ubytování. Inf. Na tel.:
731 562 937, 326 394 436.
● Prodám klisnu ČT, 6let po Karneol Jičínský. Líbivá hnědka
s odznaky, 100% zdravá, hodná, mazlivá. Středního rámce,
vhodná pro ženu - jemná. Dobré skokové schopnosti. Připravena na sezónu. Tel. na majitele 608 316 270.
● Přijmeme ihned ošetřovatele koní, jezdce, trenéra. Info:
602 344 862.

Zemský hřebčinec
Písek
přijme
jezdce-ošetřovatele znalého ježdění remont ve
výcviku.
Držení jezdecké sportovní
licence a schopnost skokového soutěžního ježdění výhodou.
Ubytování pro svobodné
zajištěno event. byt k dispozici.

Stáj Accom Praha
přijme ošetřovatelku.
Nástup možný ihned.

Tel.: 721 645 416

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

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