
XIV. roãník                       ãíslo 13 30. 6. - 13. 7. 2006

HYGIENICKÉ STELIVO 
PRO KONĚ

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220 

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Tarpan v Hradci

(Pokračování na str. 2)

Velké jezdecké dny 24. června a 1. července v Kladrubech nad Labem přilákaly stovky diváků. Desítky koní vyplnily více jak tříhodinový
program s vrcholem šestnáctispřeží starokladrubských běloušů vedené P. Vozábem.

Jezdecká společnost Tarpan Odolena Voda
vstoupila ve dnech 16.-18. června do druhé desítky
pořadatelství svých Velkých cen. Tentokrát se pořa-
datelským partnerem stal Janákův východočeský
sbor selských jízd a místem hradecké kolbiště.

Jezdecké středisko v Hradci Králové je dostateč-
ně prověřeným pořadatelským prostorem s kom-
pletním a kvalitním zázemím a tak nikdo nepochy-
boval o kvalitě závodů. Překvapeni tak byli
především zahraniční účastníci v čele s tradičním
stavitelem parkúrů Velkých cen Tarpan Polákem
L. Jankowskim. Jeho údiv na tak kvalitním areálem
jenom podpořil snahy celé východočeské oblasti
o stabilní pořadatelství CSI v Hradci Králové. Jak
nám sdělil předseda oblasti pan A. Pejos, východo-
česká oblast by chtěla využít i podpory města
a zařadit trvale CSI Hradec Králové do mezinárod-
ního kalendáře. Tyto snahy opatrně, ale přeci jen
podpořil primátor Hradec Králové Otakar Divíšek,
který byl čestným prezidentem závodů. Jak sdělil
Jezdci není na jezdeckých kolbištích žádným nováč-
kem a aktivně se zapojuje právě do dění v rámci
Janákova východočeského sboru selské jízdy. Ta
má právě v okolí Hradec Králové největší tradici.
Opatrná podpora vychází především z toho, že prá-
vě Janákův Východočeský sbor se letos velmi aktiv-
ně zapojil především při získávání sponzorských
příspěvků a tudíž si i primátor města uvědomoval,
jak náročné úkoly CSI před pořadatele staví. Při
jedenáctém ročníku Velké cena Tarpan bylo rozdě-
leno na dotacích 734 000,- Kč.

Pátek
Rozpis závodů nabídnul domácím jezdcům i sou-

těžícím ze Slovenska, Estonska, Polska, Ukrajiny,
Švýcarska soutěže pro 6-7leté koně, soutěže pro

juniory a mladé jezdce, malou rundu a velkou rundu
s vyvrcholením Velkou cenou Tarpan.

Přes účast zahraničních jezdců již pátek nazna-
čil, že domácí soutěžící budou hrát v Hradci prim.
Ze zahajovacích soutěží putovalo za hranice pouze
jediné vítězství, když mezi juniory a mladými jezdci
(120/130) zvítězil slovenský B. Chudyba na FELICI-
TAS, před 14letou N. Crnkovou na 7leté holštýnské
LA GABANA ze stáje Bost Praha. Majitel stáje
B. Starnovský se však určitě alespoň trochu radoval
i z prvenství B. Chudyby, protože klisna FELICITAS
pochází původně z jeho stáje.

Mezi nejlepší společností pokračoval ve svých
letošních úspěších J. Jindra. Ten, stále ještě se
sádrou na levé ruce zvítězil na MGT DIAS v zahajo-
vacím skákání 135/145 cm.

Sobota
Junioři pokračovali ve svých soutěžích v sobotu

a ve druhém klání mladých se prvenství stěhovalo do
Mělníka zásluhou K. Mestenhauserové na QUEREN.
I na daších místech skončily naše jezdkyně K. Sovjá-
ková (GRANT’S) a S. Krčmářová (KOBRA). Junioři
a mladí jezdci však byli vidět i v dalších soutěžích.
Mezi mladými koňmi (125/135) se z dalšího umístění
radovala N. Crnková na 6l. CONGO KING AgramM.
Skončila opět druhá, tentokrát za P. Vachutkou na
WISTON-G, který mezi mladými koňmi zvítězil
i v pátek. V následné malé túře (130cm) to pro změ-
nu byla S. Krčmářová. Ta na KOBRA skončila třetí
za I. Šulekem (DARIA) se Slovenska a J. Papouš-
kem (CHABLIS 121-T) z pořadatelské stáje.

J. Papouškovi se při jeho prvním roce působení
ve stájích Tarpan také daří a hned v následném prv-
ním kole Velké ceny Tarpan (140) to potvrdil. Na
DAN 7-T zvítězil mezi 39 dvojicemi po rozeskaková-

Foto: L. Sieger

A. Opatrný se představil na závodech ve Staré
Boleslavi 24. června v sedle CARTOUCHE.
Toho mu svěřila stáj Mustang Lučina a dvojice
by měla posílit český tým při MS v Cáchách

ní 11 koní. Spolu s ním si bezchybnou jízdou zajistili
výhodnou pozici pro nedělní vyvrcholení i L. Jandou-
rek na YELOW MANN Tiscali (2. místo), P. Doležal -
STAKATTA Biofaktory (3.), J. Jindra - MGT DIAS,
N. Bielíková - ALF, N. Roučková - CIWANO, A. Opa-
trný - SUPREME Oil Team a V. Macánová - L’AMIE.
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V Aténách nebudem,
ale česká vlajka ano

Jak oznámil Jezdci manažer skokové komise
V. Drbal, přes splnění kvalifikací a ještě nedávné
ambici nakonec všichni čeští adepti na start při
ME juniorů a mladých jezdců ze své účasti
odstoupili. Důvodů bylo několik a v mnoha přípa-
dech byly kumulované. Za prvé všichni adepti
(F. Doležal, N. Bielíková i K. Bardonová) uznali,
že jejich současná forma neskýtá příliš velké
naděje na absolvování šampionátu s výhledem
na přední umístění. Tento argument byl podpořen
i po zvážení všech ekonomických nároků výjez-
du. A v neposlední řadě, se po vlně veder, která
zachvátila střední Evropu zalekli naši reprezen-
tanti vražedného řeckého tepla.

ČR však své zástupce v Aténách přeci jen mít
bude. Za ČR budou startovat obě sestry Ema
a Charlotte Augier de Moussac, které trvale žijí ve
Francii, ale díky svým předkům získaly české občan-
ství a následně na to i českou jezdeckou licenci.

P řekvapující titulek miniúvahy Jezdce by
chtěl podtrhnout nastalou situaci ohledně

naší na poslední chvíli odvolané účasti na
skokovém šampionátu v Řecku. I když se mno-
hým může být naší neúčasti na důležitém evrop-
ském turnaji líto, na druhé straně je pozitivní, že
se naši jezdci i majitelé začínají na účast na
závodech takového kalibru dívat objektivním
pohledem. Doufejme, že definitivně končí doba
„hurá zájezdů“ za každou cenu, kdy objektivita
aktérů byla zastřena za prvé touhou „být při tom“
a za druhé pocitem, že příležitost se již nemusí
opakovat.

CAI-A Altenfelden
Česká spřežení jdou letos od úspěchu k úspě-

chu a vedle dvojspřeží, která mají u nás nejlepší
novodobou soutěžní tradici, se čeští jezdci prosa-
zují v mezinárodní konkurenci i v soutěžích jed-
nospřeží a dokonce i v královně sportu spřežení -
čtyřspřeží.

Týden po historickém úspěchu našich dvojek
v Saumuru se čtyři resp. pět českých jednospřeží
a čtyři čtyřspřeží vydala do Rakouska na CAI-
A do Altenfeldenu. Páry zůstaly tentokrát doma
s výjimkou pony dvojspřeží J. Práška (JK Robou-
sy). V jednospřeží nás reprezentoval J. Exnar
(Favory Benice), T. Barták ml. (Barták), L. Kůrka
(3K Poděbrady), M. Jirgala (Afrodita Němčice)
a mezi pony L. Machová (3K Poděbrady).

Česká čtyřspřeží vedl J. Hrouda (Afrodita Něm-
čice), P. Vozáb (NH Kladruby n.L.), Z. Jirásek (JK
Robousy) a J. Nesvačil st. (Favory Benice).

Přeplněno bylo především u jednospřeží a na
startu soutěže stanulo 59!! spřežení. I když je
drezúra stále ještě naší slabší disciplinou již dáv-
no neplatí, že by naši jezdci platili za outsidery.
V silné konkurenci se po drezúře umístil J. Exnar
na 10. příčce a za ním se seřadili i další naši
jezdci T. Barták na 13., M. Jirgala na 23. a
L. Kůrka na 29. místě.

Maraton v Altenfeldenu je pro koně fyzicky vel-
mi náročný. Členitý terén a řada terénních nerov-
ností, do kterých jsou i zakomponovány překážky
maratonu, byl tentokrát umocněn i vysokými tep-
lotami, které panovaly nad celou Evropou. Nej-
lepší z našich jezdců po drezúře J. Exnar si však
vedl výborně a po 12. místě v maratonu, kdy ho
od prvního dělilo pouze necelých šest bodů,
vystoupal na průběžné 7. místo. Polepšil si i
L. Kůrka, který po maratonu poskočil o 4 místa
na 25. pozici, naopak mírně klesl, na 19. příčku,
T. Barták. Jediný vážný problém měl M. Jirgala,
který v poslední překážce převrhnul kočár
a v průběžné klasifikaci klesnul na 52. místo.

V závěrečném parkuru nejlepší z našich jezdců
J. Exnar nezaváhal a po výsledku 1,54 bodů opět

Tarpan v Hradci
(Dokončení ze str. 1)

Neděle
V závěrečná soutěži juniorů a mladých jezdců

zvítězila polská jezdkyně A. Nurkowska na ENDY 6,
která jako jediná ze sedmičky rozeskakujících doká-
zala překonat i rozeskakování bez chyby. Nadru-
hém místě skončila P. Mazánková na SHERLOCK
před P. Křivancovou s FARAON, K. Štochlovou na
TUNIKA, K. Skálovou se ZARJA a opět K. Štochlo-
vou s CALLA 10.

K finále mladých koní (dvouf. sk. 125/130
a 130/135) nastoupilo 29 dvojic a úspěšný byl opět
J. Papoušek, tentokrát na IT’S ME. Ten jediný pře-
kazil hattrick P. Vachutkovi s WINSTON-G, který po
dvou vítězství skončil tentokrát druhý. Třetí až
sedmé místo patřily polskému S. Uchwatovi se dvě-
ma koňmi a slovenskému J. Wildovi také se dvěma
koňmi, mezi které se na 4. příčku vklínil J. Luža se
SHERLOCK HOLMES-S ze stáje Scheider Plzeň.

Předposlední soutěží bylo dvoufázové skákání
135/145 cm a zde slavili úspěch Slováci prvenstvím
J. Hanulaye na QUITO a druhým místem P. Mac-
kovjaka s POMPEY. Třetí skončila V. Macánová
(LISETTE).

Program nedělního dne byl poměrně dlouhý
a začátek závěrečné soutěže byl nakonec stanoven
až na 16.30. V té chvíli si možná mnozí návštěvníci
vzpomněli na jednu z příjemných novinek letošních
Velkých cen Českého skokového poháru, kdy hlavní
soutěž začíná všude v 15.00 hodin a tudíž musí
pořadatelé slavnostnímu vyvrcholení závodů vše
přizpůsobit.

Naštěstí pro pořadatele měla závěrečná Velká
cena na startu pouze 16 dvojic a tak ani pozdní
zahájení neohrozilo slavnostní vyvrcholení závodů.
Polský stavitel připravil jezdcům obtížný parkur
s komplikovaným kursem a skoky, které většinou
dosahovaly stanovené výšky 150 cm. Hned na
začátku kursu čekal jezdce trojskok zahájený
mohutným tripleebarem, za kterým byly po 7,5 met-
rech dva kolmé skoky a následně po obratu do pra-
vého úhlu vodní příkop. Bylo zřejmé a průběh závo-
du to potvrdil, že již tato kombinace bude sítem.

I když se na kontě prvních startujících začaly,
v případě dokončení soutěže, objevovat dvouciferné
výsledky i tak opět uznání zaslouží dvojice T. Tesá-
rek a ANNIE, i když zvládla kurs se 4 chybami.

První skutečně vynikající výkon podal Z. Žíla
a PINOT GRIGIO. Ti sice nastoupili obtěžkáni chy-
bou z prvního kola, ale bezchybným parkurem si
okamžitě řekli o celkovou přední pozici.

Následoval J. Jindra a MGT DIAS. I tato dvojice
předvedla vynikající výkon a skoků se opět nedo-
tkla. Bohužel při jednom z ostrých obratů J. Jindrovi
přeci jen levá ruka chyběla a dvojice se nevyhnula
zastavení, po kterém následovala i penalizace za
čas. Z dalších výkonů pak na přední pozice zaútočil
ještě velmi dobře L. Jandourek na YELOW MANN
Tiscali (4 body) a opět i J. Papoušek na DAN 7-T.

Jediný kdo však dokázal nulu ze soboty zopako-
vat i při závěrečném parkuru byl A. Opatrný na
SUPREME Oil Team. Zajistil si tak prvenství bez
dalšího boje. Diváci však o rozeskakování přeci jen
nepřišli. Podle rozpisu rozhodovalo o umístění na
prvních třech místech a tak museli o druhou příčku
ještě jednou na kolbiště přijít bojovat jezdci se souč-
tem 4 body L. Jandourek a Z. Žíla. První startoval
Z. Žíla a PINOT GRIGIO se ničeho nedotknul.
L. Jandourek udělal chybu a bylo rozhodnuto. Na
čtvrtém místě skončil J. Papoušek na DAN 7-T, kte-
rý si tak při závěrečném ceremoniálu odnesl i cenu
pro nejúspěšnějšího jezdce. Druhá zvláštní cenu
pro nejúspěšnějšího koně Velké ceny českého cho-
vu pak připadla B. Starnovskému díky žluťákovi
YELLOW MANN Tiscali.

Do Cách s týmem
Pochopitelně v centru pozornosti byli v Hradci

Králové oba protagonisté našeho výjezdu na Mist-
rovství světa do Cách Z. Žíla a J. Papoušek. I když
je ještě poměrně daleko, odborníci se pochopitelně
nevyhnou srovnávání jejich výkonnosti i z hlediska
světového šampionátu. V Hradci Králové však byla
oznámena zcela zásadní novinka. Stáj V. Csabiho
Mustang Lučina poskytla A. Opatrnému koně CAR-
TOUCHE, se kterým by měl náš nejlepší jezdec
doplnit český tým na MS v Cáchách. Manažer sko-
kové komise V. Drbal se pak netajil ani svým zámě-
rem, poslat do Cách kompletní české družstvo. Ve
hře jsou jezdci se splněnou kvalifikací V. Macánová
a O. Nágr. Zda však budou připraveni startovat za
české barvy v Cáchách ukáže teprve průběh léta.

A. Opatrný se poprvé na veřejnosti v sedle CAR-
TOUCHE objevil ve Staré Boleslavi v neděli
25. června a v soutěži -ST- skončil na 3. místě.
Podle jeho vyjádření má zatím pocit, že by to mohl
být kůň pro tak špičkovou soutěž, ale i u této dvojice
rozhodne vše průběh léta. Pro CARTOUCHE je
nyní připravena Velká cena Opavy a po ní šampio-
nát ve Frenštátě. Pak by A. Opatrný prověřil jeho
schopnosti určitě i při CSIO v Kiskunhalas a Brati-
slavě. Letošní skokové léto tak rozhodně nebude
nudné.

P. Mazánková na SHERLOCK (Inest Ser-
vis s.r.o.) byla nejlepším českým juniorem
v nedělní soutěži CSI J/Y v Hradci Králové
a hned o týden později vyhrála i soutěž
Junior Cup (-S**-) v Mostě. Na snímku
v sedle SHANTE v Hradci Králové.

postoupil výše a v celkovém pořadí skončil mezi
59 startujícícmi na velmim lichotivém 5. místě.
V konečných součtech se pak T. Barták umístil
na 16. příčce, L. Kůrka byl 27. a M. Jirgala 52.

Čtyřspřeží bylo na startu osmnáct. Hned dva
naši zástupci skončili po drezúrách v první polovi-
ně a J. Hrouda se svými lipicány získal 5. místo
a P. Vozáb dokončil drezúrní zkoušku jako
sedmý.

Přes celodenní vedro se při maratonu čtyř-
spřeží zatáhlo a právě J. Hrouda startoval za
prudkého deště. Ani tento handicap mu však
nezabránil ve výborném výkonu a po třetím
nejlepším výsledku postoupil na 3. pozici.
P. Vozáb byl v maratonu devátý a stejně tak
i v průběžném pořadí, Z. Jirásek byl po dvou
dnech na 12. místě.

Velmi dobře si vedl v terénu tradičně i
J. Nesvačil st., který po letech startů mezi dvoj-
spřežími přesedl nyní do starokladrubské čtyřky
Favory Benice. V maratonu dosáhnul pátého nej-
lepšího výsledku a poskočil tak z 13. místa po
drezúře na průběžnou 6. příčku. Právě J. Nesva-
čila však opustilo štěstí v parkuru. Po dobře zaje-
tém kursu mu v samotném závěru koně odmítli
vstoupit na dřevěný mostek a v nastalém zmatku
pak spřežení projelo překážkou mimo pořadí.
J. Nesvačil tak byl, po krátké naději na výborné
umístění při svém premiérovém mezinárodním
startu se čtyřspřežím, diskvalifikován.

Šanci však již nepustil J. Hrouda a po 4. místě
v parkuru udržel pro ČR velmi krásnou konečnou
3. příčku. P. Vozáb skončil celkově sedmý a
Z. Jirásek desátý.

Mezi devíti jednospřežími pony pak L. Macho-
vá obsadila 6. místo a z 13 pony dvojspřeží skon-
čil český zástupce J. Prášek jedenáctý.

Podrobnosti o CAI-A v Altenfeldenu naleznete
na www.hoefnet.nl

Dobrá zpráva,
nejedeme na ME
Naštěstí již žijeme ve svobodné zemi a z ideo-

logických důvodů nám, doufejme, již nikdo nic
zakazovat nebude. Je pouze na nás, jak vyhod-
notíme všechny faktory, které pro či proti účasti
v soutěži hovoří. Dnes již samotná účast na pres-
tižním turnaji nikomu žádnou zvláštní slávu nepři-
nese. Důležitý je výsledek, či alespoň objektivní
naděje na kvalitní výkon.

Doufejme, že zodpovědnost našich juniorských
jezdců a jejich manažerů bude příkladem všem
ostatním, kteří mají stále ještě pocit, že na světo-
vé či evropské šampionáty se jezdí sbírat zkuše-
nosti. C. Neumann
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V předminulém čísle zpravodaje Jezdec byla
poprvé uveřejněna zpráva o jmenování Jana Pella-
ra do funkce ředitele Zemského hřebčince v Písku.
Jan Pellar byl vybrán na základě výběrového říze-
ní, kterého se zúčastnilo dalších pět uchazečů a do
funkce uveden 15. května. I když má tedy za
sebou teprve první funkční týdny požádali jsme jej
o rozhovor.

Odborné veřejnosti nemusíme osobnost Jana
Pellara nijak zvlášť představovat. Pro připomínku
snad těm skutečně později narozeným uveďme jen
několik základních dat.

Jan Pellar se narodil v roce 1948 a je absolven-
tem VŠ zemědělské v Praze. Všechna zaměstná-
ní, kterými až dosud prošel byla spojena s koňmi
a nejvíce si jej pamatujeme z dob jeho působení
na Ministerstva zemědělství ČR, kde měl v letech
1992-98 v kompetenci přímo chov koní. Jeho jmé-
no je také spojeno se soutěžemi KMK u jejichž
zrodu stál a dodnes je jejich hlavním koordináto-
rem. Vedle své práce však patřil také přes dvě
desetiletí ke špičce pražských jezdců a pamětníci
si jej dobře pamatují na valachovi CYRIUS, se kte-
rým na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let
několikrát startoval i na národních šampionátech.
Klubovou příslušností patřil pod JK Lokomotiva
Vršovice a jeho jezdeckým kolegou byl po mnoho
roků Jiří Pecháček či Alois Starosta. I proto má vel-
mi blízko k celé organizaci našeho sportovního jez-
dectví a pracoval v řadě funkcí ČJF. Od roku 2001
je asistentem trenéra Z. Goščíka ve sportovním
centru mládeže ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Pane Pellare, sice poněkud
opožděně, ale přeci jen přijměte
i naší gratulaci ke jmenování do
funkce ředitele ZH v Písku. Na
úvod našeho rozhovoru je určitě,
především pro mladší čtenáře
potřeba zdůraznit, že jmenováním
do funkce ředitele ZH, bylo zavr-
šeno Vaše celoživotní úsilí o pro-
pojení chovatelských a sportov-
ních hipologických aktivit. Dnes
se nám to již zdá až neskutečné,
ale ještě v sedmdesátých letech
20. století převládal v široké cho-
vatelské obci přezíravý názor na
sportovní jezdectví a chovatelé
pracovali v zajetí prvorepubliko-
vých chovatelských cílů všeobec-
ně užitkového koně. Stál jste
u mnoha kroků, které postupně
tyto názory přetvářely a dnes se
tedy i Vaší zásluhou již nikomu
nezdá zvláštní testovat budoucí
chovné koně ve sportu.

I když je tedy Vaše jmenování
do ředitelského křesla důležité
chovatelské instituce až symbolic-
ké, zajímalo by mě, jakou úlohu
podle Vás mají v dnešní době
zemské hřebčince (ZH Písek, ZH
Tlumačov). Instituce, kterými stát
v době před mnoha lety zajišťoval
nepřímý dozor nad vývojem chovu
koní, jako strategického zvířete.
Organizováním zkoušek hřebců a zřizováním
desítek stanic zvyšoval nejen dostupnost ple-
meníků pro všechny zemské chovatele, ale
současně zásadně ovlivňoval chovatelský
směr. Na tuto pomoc již dnes v době insemina-
ce a snadného cestování koní po celé Evropě
asi naši chovatelé nečekají. Co tedy je v sou-
časné době hlavním úkolem Zemských hřeb-
činců?

Máte pravdu, že úlohy a cíle zemských hřebčin-
ců se mění. Dovolte mi abych Váš malý výlet do
historie hřebčinců ještě doplnil. Mnozí čtenáři mož-
ná neví, že prvá Zemská hřebčinecká stanoviště
byla zřízena na základě patentu Marie Terezie
v dobách panování Josefa II. Habsburská monar-
chie se tak stala prvním státem světa, který koním
zajistil státní podporu a dohled. Hřebčince byly
veskrze vojenské instituce a spadaly pod minister-
stvo války. Pod ministerstvo zemědělství přešly až
po roce 1918.

Ale zpět k Vaší otázce. Je pravda, že změnami
chovatelských praktik, ztratily ZH řadu ze svých
v minulosti nepostradatelných úloh. Evropa netrpí
nedostatkem plemeníků, chovatelé jsou většinou
vzdělaní a mají své chovatelské představy. To se
však týká téměř stoprocentně teplokrevného cho-
vu. Ano v chovu Českého teplokrevníka již zemské
hřebčince nehrají roli hegemona. I zde však slouží

jako určitý stabilizační prvek pro případ například
ekonomických problémů velkých soukromých cho-
vů, které nelze nikdy zcela vyloučit.

Nesmíte však zapomenout, že na našem hipolo-
gickém trhu se vyskytují i další, méně lukrativní
plemena koní. Zde zemské hřebčince mají stále
ještě zcela nezastupitelnou roli. A nejedná se pou-
ze o chladnokrevná plemena, jejichž zástupců
vlastní hřebčince téměř 70%. Ve stavech zem-
ských hřebčinců naleznete i haflingy, huculy nebo
i pony. A zde je úloha státních institucí stále ještě
velmi důležitá.

A i když se může udržování stanic hřebců po
celé ČR zdát někomu již zbytečné, věřte, že i tímto
způsobem se nám daří přeci jen čelit nešvaru čer-
né plemenitby. Ještě i dnes je někomu líto zaplatit
únosný připouštěcí poplatek za licentovaného ple-
meníka a připustí si klisnu jakýmkoliv hřebcem. ZH
jsou schopny nastavením rozumných poplatků
pomoci čelit nebezpečí event. nárůstu počtu bez-
původových koní.

Vraťme se však k Vaší současné každodenní
práci. Jak jste se seznámil s chodem hřebčince
a jak vypadá jeho momentální stav?

Hřebčinec v Písku velmi dobře znám, protože
jsem byl po dobu svého působení na MZe ČR 12
let předsedou dozorčí rady. Písecký hřebčinec
má ve stavu téměř 190 koní. Máme 5 klisen,
ostatní jsou hřebci. Klisny jsou zde jako matky
především pro propagaci plemeníků, kteří jsou
podle našeho mínění kvalitní, ale jsou ze strany
chovatelů opomíjeni.

Z více jak 180 koní je 74 plemeníků a z nich na
43 stanicích po celých Čechách působí 55. Zbylí
koně jsou v převažující míře hřebečci v odchovu
a mladí hřebci ve výcviku. Jak jsem již říkal ve sta-
vu máme koně deseti plemen. Vedle objektu v Pís-
ku, který nepochybuji většina koňařů zná, má zem-
ský hřebčinec i dvě další střediska Nový Dvůr
a Humňany

Na hříbárně Nový Dvůr je odchovna pro ranou
testaci hřebečků. Ta má za úkol nákup a odchov
hřebců, kteří pak ve třech letech absolvují základní
zkoušky totožné se zkouškami klisen (posouzení
typu, exteriéru, skok ve volnosti, zkouška mechani-
ky pohybu a ovladatelnosti na drezurním obdélníku
a dvě skokové zkoušky pod sedlem - kavaletová
a postupová řada. Tato zkouška je vlastně předvý-
běrem pro následný 100denní test.

Myslím, že jsem hřebčinec převzal ve slušném
ekonomickém stavu, který je zásluhou staronové-
ho ředitele J. Šilhy. Ten po dobu 7 let napravoval
řadu chyb předchozího manežmentu a dokázal
ekonomickou situaci hřebčince stabilizovat. Záslu-
hu na tom má jistě i současných 30 zaměstnanců.
Historické budovy v Písku jsou v dobrém stavu
a tak věřím, že budeme moci začít výrazněji praco-
vat i na zvýšení hipologické prestiže hřebčince.

Nedávno bylo Centrální evidencí chovu koní
ve Slatiňanech oznámeno, že v ČR je registro-

Zemské hřebčince včera, dnes a zítra
váno přes 56 600 koní. Oproti roku 1990 se tak
jedná o více než 100% nárůst. Jak hodnotíte
tento vývoj?

Pochopitelně jsem rád, že se stavy koní v ČR
zvyšují. Musím však sdělit, že zcela nesdílím tento
statistický optimismus. Myslím si, že číslo součas-
ného stavu koní neodpovídá skutečnosti a je nad-
nesené. Určitě to není chyba Centrální evidence.
O správnosti jejich údajů nepochybuji. Chybu mají
podle mě na svědomí majitelé nedůsledným odhla-
šování koní. Myslím, že v tomto vysokém čísle figu-
ruje řada dnes již nežijících koní, o jejichž konci
pouze Centrální evidenci nikdo neinformoval.

V každém případě však stavy koní bezesporu
rostou. Pro nás je však méně příjemné, že stavy
připuštěných klisen jeví stálý pokles a tudíž je zřej-
mé, že za nárůstem počtu koní stojí jednoznačně
importy ze zahraničí.

Můžete to z pozice ředitele zemského hřeb-
čince nějak ovlivnit a jaké hlavní cíle si kladete?

Jsem přesvědčen, že současná úloha zemské-
ho hřebčince spočívá v zajišťování chovatelských
činností, které jsou pro privátní sektor obtížně
zvládnutelné. Buď přinášejí neúměrná rizika nebo
jsou málo lukrativní s málo jistým ekonomickým
výsledkem (různé formy testování potomstev),
a nebo je lze charakterizovat jako konkurování
sobě samému (souběh rozdílných metod plemenit-
by na stejném teritoriu). Myslím, že proti tomuto
zaměření nebudou mít námitek ani silné privátní
subjekty.

V první řadě je to testace vlastností potomstva.
Dostáváme se tak poprvé k tomu
základnímu, v čem spatřuji naši sou-
časnou úlohu. A tou je především
pomoc českému chovu. A i když je
dnes již obtížně oddělitelné co je
české a co ne, českým chovem
rozumím koně narozené v České
republice. Podporu českému chovu
pak zajišťujeme nákupem hřebečků
a jejich testováním v testační
odchovně a následně pak i ve
100denním testu.

Druhou důležitou úlohou ZH
v Písku je právě zajištění 100denní-
ho testu. K jeho provádění byl ZH
Písek Svazem chovatelů českého
teplokrevníka vybrán a proto se
musíme snažit o jeho co nejlepší
úroveň.

Dalším cílem, který doufám není
příl iš neskromný, bude snaha
o zařazení hřebčince mezi jakási
výuková centra. Jak již bylo řečeno
stavy koní rostou, ale nejen podle
mého mínění, odbornost chovatelů
klesá. Chtěl bych hřebčinec přemě-
nit i na místo pořádání různých školí-
cích, vzdělávacích, výcvikových
a treninkových akcí akcí a později
i vícedenních soustředění, kde by
mohli zájemci čerpat vědomosti
a inspirace pro svoji chovatelskou
práci. K tomu budu potřebovat
pochopitelně hipologické odborníky

a tak využívám i tuto cestu, abych vyzval zájemce
o práci v hřebčinci ať neváhají a kontaktují nás.

I nadále budu výrazně podporovat prezentaci
českého chovu formou přehlídek, závodů a chova-
telských dní nejen zde v Písku, ale doufám, že
budeme moci aktivněji vstoupit i do prezentace
českých koní v zahraničí.

A poslední věcí, kterou bych chtěl do hřebčince
přinést je i zvýšení zájmu veřejnosti o samotný
objekt. První zmínky o vojenském hřebčinci v Písku
pocházejí z roku 1811. Současná účelová novo-
stavba z lícového zdiva byla vystavěna v roce
1902 jako hřebčinec a zároveň i velitelství všech
dalších hřebčinců v Čechách, tehdy pod vojenskou
správou.

Celý areál má tudíž své historické genius loci
a i to je nezbytné k propagaci hřebčince a koní
využít. Oslovil jsem již několik odborníků v oblasti
cestovního ruchu a dovedu si představit, že Zem-
ský hřebčinec v Písku by mohl být vítaným zpest-
řením nabídky turistického průmyslu. Areál zem-
ského hřebčince v Písku je rozhodně místem, na
které můžeme být právem hrdi. Věřím, že se měs-
to Písek v budoucnu stane cílem výprav jak domá-
cích tak zahraničních zájemců a doufám, že vedle
krásného objektu budeme v brzké době schopni
nabídnout i dobrou hipologickou odbornost.

Děkujeme za rozhovor C. Neumann

J. Pellar (vpravo) s kladrubským trenérem P. Mackem při Jezdeckém dnu
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V Lošticích 
poprvé domácí

SOUz Loštice spolu s JK Loštice a za pomoci
Caballo Křelov, Rianon Jeřmaň a Kerberos Troube-
lice, pořádaly v prostředí zámeckého parku v Lošti-
cích - Žadlovicích 16. - 18. června již 29. ročník
předkola Zlaté podkovy. Do soutěží nastoupilo cel-
kem 91 dvojic. Soutěže ztížilo tropické počasí a tvr-
dá půda.

Zlatá podkova
Hlavní soutěže se zúčastnilo 12 koní. Nejlepší

drezúru předvedla I. Konečná s NAJDY ( JO Pegas
Loučany). Podle očekávání terénní část nečinila
zkušeným koním a jezdcům vůbec žádné potíže,
pouze časový limit byl překážkou. I. Konečná a
K. Hájková na QUINT (Farma pod Lípou) obdržely
pouze body za čas. Po druhém dni se vedení soutě-
že ujal v crosu zcela bezchybný L Vrtek na DAVOS.

Do závěrečného parkuru nastupovaly dvojice
s minimálními bodovými rozdíly. Pouze tři startující
překonali překážky bez trestných bodů. Nakonec
zvítězila domácí S. Heidenreichová na BELLEVUE
před I. Konečnou na NAJDY a J. Holcem s LONGP-
RE-K (NH Kladruby nad Labem). Na L. Vrtka zbylo
čtvrté místo.

Stříbrná podkova
Do soutěže nastoupilo 18 dvojic. Po třech čás-

tech si zlatou stužku odvezl T. Konečný s FLEJTOU
(JO PEGAS Loučany) před E. Gédušovou s LADY
16 (JO Olomouc). Na 3. místo se probojoval
T. Jarolím s DAGLESEM (JO Stará Boleslav).

Bronzová podkova
Mezi 17 startujícími zvítězila stylem start-cíl

B. Kubištová na TENA 1 (Hřebčín Kubišta). Druhé
místo obsadil J. Machovec - ZAMBI, před K. Hájko-
vou na BUFFALO a domácí I. Baďurovou s BESSY.
Ta absolvovala cross i parkur bez trestných bodů
a obsadila tak pěkné 4. místo před F. Navrátilem
s KARIBIK.(JA Náměšť na Hané).

Soutěž nadějí
Do této soutěže nastoupilo nejvíce startujících

a zúčastnilo se 26 dvojic. Po drezurách se vedení
ujala I. Konečná s DELTA FORCE (JO Pegas Lou-
čany) před P. Verešem s GEORGIA (Horní Heřma-
nice) a M. Příhodou na OSWALD (JK Pam).

Terénní část byla pro většinu startujících nároč-
ná. Pouze sedm koní absolvovalo trať bez penaliza-
ce. Mezi nimi i domácí R. Heidenreich se dvěma
koňmi. Na parkuru šlo pouze šest dvojic bezchybně.
Mezi nimi i P. Vereš, který tak získal vítězství. Druhý
skončil M. Příhoda na OSWALD před P. Chvojkou
s GOYEN (JK Chvojka Stolany).

Pony
Do Loštic dorazilo deset pony. S přehledem zví-

tězila L. Příhodová na LA-QUERIDA (JK Pam) před
K. Smékalovou se SALINA (stáj Smékal) a
R. Mazalovou na ANGELIKA (JK Pam).

Další všestrannost připravují v Lošticích na
22. -24. září, kdy při V. podzimním military proběh-
ne i oblastní šampionát pony a dětí. Veškeré infor-
mace získáte na: jk.lostice@tiscali.cz

Military v Ede
Čeští jezdci všestrannosti se ve dnech 16.-18.

června vypravili do holandského Ede k soutěžím
CCI*, CCI** a CIC**. Naše jezdce přivítal déšť,
který však ještě před zahájením drezúrních zkou-
šek ustal a v průběhu víkendu se počasí stále
zlepšovalo.

Soutěž CCI* měla tolik přihlášených dvojic
(92), že byla rozdělena do dvou oddělení.

V prvním oddělení (46 start.) startoval za ČR
P. Sukdolák na GOLDWIN, S. Erbeková
s SUNSHINE CEMBRIT a G. Slavíková - FLO-
RENCIE. Ve druhém pak V. Slavík s EFEKT 2
a G. Slavíková na JACKJACK.

Nejlépe si z našich vedl v 1. odd. P. Sukdolák.
Ten po 27. příčce v drezúře a crossu dokončil
parkur se 13 body a skončil na celkově 23. místě.
Dobře rozehrála svůj závod S. Erbeková a smě-
řovala k umístění v první části druhé desítky, ale
nepodařený parkur (28 bodů) ji odsunul až na
26. pozici. G. Slavíková na FLORENCIE skončila
33. a ostatní dvojice soutěž nedokončily.

V soutěži CIC** nás zastupoval P. Myška na
BET HRADIŠTĚ. Dvojice dokončila soutěž na
37. místě v konkurenci 64 dvojic.

Se svým druhým koněm FLUT, startoval
P. Myška i v úrovni CCI**. Zde startovalo 42 koní
a náš jezdec po 30. místě v drezúře, 24. v crossu
a 16 bodech na parkuru dokončil na 25. pozici.

Podrobnosti naleznete na www.cic-ede.nl

Stará Boleslav
poprvé

Poprvé od jarní povodně ožilo soutěžním
ruchem kolbiště ve Staré Boleslavi. Ve dnech
24.-25 června se zde konaly první závody, které
měly tradičně na programu prvního dne obtížnější
soutěže a druhý den pak soutěže nižších stupňů.
Sobotnímu programu tak vyvrcholil skok -ST**-,
ke kterému nastoupilo 22 startujících. Základní
kurs překonalo pět koní se třemi jezdci bez trest-
ných bodů. Vedle reprezentantů A. Opatrného
a J. Papouška se do závěrečného boje zapojila
i K. Vodseďálková - LEO LUSTIG (JS Javorník).
A. Opatrný se poprvé před veřejností představil
na CARTOUCHE, kterého získal ze stáje
Mustang Lučina s výhledem startu na MS
v Cáchách. Vedle CARTOUCHE absolvoval náš
nejlepší jezdec bezchybně i na LECARINO.
Posledním startujícím v rozeskakování pak byl
J. Papoušek na LIVIUS Z-T a GEMINI T Biofaktory.

Z vítězství se nakonec radoval A. Opatrný
s LECARINO před K. Vodseďálkovou. Třetí skon-
čil CARTOUCHE a J. Papoušek se musel spoko-
jit se 4. a 5. místem.

Potřetí do Polska
Rozsáhlá ekipa jezdců z ČR se ve dnech

22.-25. června, letos již potřetí, zúčastnila soutěží
všestrannosti v Polsku. Po dvou zájezdech do
střediska Jaroszowka to tentokrát byla Strzegom.
Rozpis nabídnul jezdcům úroveň CIC*, CIC**,
CIC** a CCI**. Za české barvy startovali R. Dvo-
řáková, J. Cipra, J. Kornalík, M. Sokol, A. Svobo-
dová, P. Sůrová, J. Grodlová, M. Záveská,
M. Šedá a J. Hatla.

V úrovni CIC* jsme měli největší zastoupení
a za ČR nastoupilo mezi 67 dvojicemi celkem
osm koní z ČR. Velmi dobře se soutěž povedla
R. Dvořákové na OSTER, která po 20. místě
v drezúře již nepřidala žádné trestné body v cros-
su ani na parkuru a s drezúrním výsledkem 50,7
bodů obsadila 8. místo. Další naši zástupci skon-
čili pak v polovině a za polovinou startovního
pole.

Úroveň CIC** měla 30 startujících a z ČR to byl
pouze J. Hatla na ARKADO. Dvojice zajela
9. nejlepší drezúru a k výkonu 55 bodů pak přida-
la minimální penalizaci 0,4 bodu za čas v crossu
a 4 body za chybu v parkuru. Výsledek 59,4 pak
stačil na příjemné 6. místo.

CCI** měla pouze 12 startujících a plná čtvrtina
byla se značkou CZE. Zde nás zastupovala
J. Grodlová na FINLANDIA, M. Záveská s TREI-
SY 1 a M. Šedá na MONARCHA. Všechny naše
dvojice soutěž dokončily, ale jejich výkony stačily
pouze na 8.-10. příčku.

V nejtěžší soutěži CIC*** nastoupilo 31 koní
a mezi nimi i naše nejlepší dvojice J. Hatla na
KYRENEJENNELAS BOY. Bohužel v drezúře byl
J. Hatla ohodnocen až jako dvacátý a tak již nic
nepomohlo, že cross zvládnul s přehledem jen
s malou penalizací za čas (6,4) a i parkur bez-
chybně. Celkově stačil tento výkon na 9. místo.
Zvítězila Finka P. Pantsu na YPAJA KARUSO.
Po soutěži nám J. Hatla řekl: „I když se umístění
po drezúře může zdát slabší, byli jsme spokojeni.
Dosáhl jsem velmi dobrého ohodnocení a rozdíl
od těch nejlepších nebyl velký. Body za čas
v crossu byly způsobeny tím, že bylo velmi tvrdo
a tak jsme se po úvaze rozhodli pro volnější tem-
po. Celkově tak náš start splnil svůj účel a kůň
předvedl dobrý výkon. Nyní nás ještě čeká
poslední test před mistrovstvím světa v Cáchách
a s KYRENEJENNELAS BOY budu startovat na
CIC*** ve francouzském Vittelu ve dnech 22.-23.
července.“
Podrobnosti naleznete na 
www.worldcupstrzegom.pl

P. Myška startoval v Ede v soutěži CIC**
na BET HRADIŠTĚ

Foto: T. Krůta

Oblastním šampionem východočeské
oblasti ve skocích se 25. června stal v Par-
dubicích O. Vinzens na HAPPY MANN
(Stáj Cilka, O. Vinzens). Na LENA I (foto)
skončil na 4. místě

Foto J. Bělohlav

Primátor byl špatně
V minulém čísle se pořadatelům v Praze -

Suchdole vloudila do výsledků chyba. Přinášíme
tedy opravu a omlouváme se především
A. Homolové na NIGHT BOY (La Boheme Zdu-
chovice), která zvítězila nejen v zahajovací -ZLP-,
ale pak i v Poháru náměstka primátora Prahy
pony handicapu -LP-. Druhá skončila T. Pavlíko-
vá s INES 1 (JK Všemily) před N. Šimáčkovou na
NOBLESS (JK Choťánky).

Změněno je tak i průběžné pořadí seriálové
soutěže. Po dvou kolech je na prvním místě
T. Pavlíková na INES s 18 body před A. Bačkov-
skou s MARLOW (13), L. Krulichovou - DESTINY
LA BOHEME (10), A. Homolovou na NIGHT BOY
(10) a N. Šimáčkovou s NOBLESS (9).
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Z iniciativy Svazu chovatelů Čes-
kého teplokrevníka proběhla v Praze
na Strahově na přelomu května
a června pracovní porada za účasti
zástupců Svazu chovatelů ČT, Slov.
tepl., Mor. tepl., koní Kinských a ČJF.

Zúčastněným byl předložen návrh
na změnu systému soutěží KMK.
V současné době mají KMK 16 jedno-
denních kvalifikací (většinou v pra-
covní den), po kterých následuje
dvoudenní finále. Nový návrh předpo-
kládá snížení kvalifikací a zavedení
dvou dvoudenních semifinále. Usiluje
i o to, aby se většina kvalif ikací
a následně i semifinále opět vrátila do
víkendových termínů.

Tento návrh je veden snahou zpří-
stupnit soutěže KMK co největšímu
počtu chovatelů. Ti v mnohých přípa-
dech mají svá občanská povolání
a soutěže v pracovních dnech jim
jsou nepřístupné. Návrh by tak chtěl

Osmý ročník drezúrní Velké ceny
Brna byl na programu 16.-18. červ-
na. Středisko Panská Lícha si již za
uplynulá leta vydobylo svoji prestiž
a tak se startovní listiny úrovní sou-
těží pro mladé jezdce, IM I a GP
zaplnily desítkami startujících z Pol-
ska, Maďarska, Slovenska, Bulhar-
ska, Švédska, Rumunska, Němec-
ka, USA, Ruska, Ukrajiny, Dánska,
Velké Británie, Finska, Řecka,
Rakouska a Francie. Tak rozsáhlé
zastoupení zahraničních účastníků
zatím ČR v drezúře nezažila. Na
startovních listinách se opět objevi-
la evropská jména O. Klimko,
Ž. Skowronska, A. Bienias či I. Lis.

O to větší radost jsme měli nad
zahajovacím vítězstvím dvojice
L. Půlpánová na DAF ONDRÁŠ, kte-
rá zvítězila mezi 28 mladými jezdci.
Spokojenost panovala i s výkonem
T. Hábové na LIBRA 8 na 3. místě.

Úroveň IM I zahajovala úlohou
St. Georg a zde si mezi 18 dvojice-
mi za ČR nejlépe vedla Š. Koblížko-
vá na BLACORO K MaK, která
skončila na 6. místě.

Druhý den potvrdila svoje posta-
vení mezi mladými jezdci L. Půlpá-
nová druhým místem v úloze St.
Georg. V IM I se zase blýskla
dosud vedoucí jezdkyně letos nově
vypsaného českého drezúrního
poháru H. Pavlíková - Pelikánová,
když na RICCO získala 5. místo
v konkurenci 26 dvojic.

GP B test byl podle očekávání
soutěží zahraničních jezdců, ale 26
zástupců v úrovni GP ještě čeští
diváci neviděli. Zvítězil Francouz
O. van Doom na PARODIE
V D před Bulharkou I. Lis s PRO-
BLESK a Rakušankou Ch. Schu-
mach na COSMOLIGHT S. Stan-
dardní výkon předvedl A. Onoprienko
na ARKON (startující ovšem za
Ukrajinu) a skončil na 17. příčce.
Dvě české zástupkyně H. Pelikáno-
vá (PAMÍR) a A. Zeusová (LOUTA-
NAS AZ) výsledkovou listinu uza-
vřely.

Poslední den završila své úspěš-
né vystoupení v kategorii mladých
jezdců L. Půlpánová opět vítězstvím
v Kür YR. T. Hábová na LIBRA 8
byla pátá před Z. Střebákovou
s TEREZA 3.

Ve volné jízdě IM I si z ČR nejlé-
pe vedla Š. Koblížková (BLACORO
K MaK), která skončila desátá před
Š. Charvátovou (PASCOLINI) a
H. Pavlíkovou-Pelikánovou (RICCO).

České jezdkyně snažící se uplat-
nit v úrovni GP H. Pavlíková - Peli-
kánová (PAMÍR) a A. Zeusová
(LOUTANAS AZ) se rozdělily do
soutěží GP Speciál a Kür GP, ale
opět výsledkové listiny pouze uza-
vřely. V úloze GP Speciál byla nej-
lépe hodnocena S. Bolz na COCK-
NEY z Německa a ve volné jízdě
pak Bulharka I. Lis s PROBLESK.

O zhodnocení CDI Brno jsme
požádali manažerku drezúrní komi-
se H. Žižkovou:

Letošní ročník CDI Brno byl
poměrně početně zastoupen našimi
jezdci ve všech kategoriích. Senior
mezi startujícími DAF ONDRÁŠ byl
ve velmi dobré formě a předvedl
s L. Půlpánovou tři svižné úlohy
v kategorii mladých jezdců a odpo-
vídají tomu dvě vítězství a jedno
druhé místo. Ani LIBŘE s juniorkou
T. Hábovou se nevedlo špatně
a získala 3. 5. a 8. místo.

V tzv. „malé rundě“ se střídavě
dařilo našim nejlepším - Š. Koblíž-
ková s BLACORO K MaK, H. Pavlí-
ková - Pelikánové s RICCO v IM
I i Š. Charvátové na PASCOLINI.
Ve všech soutěžích malé rundy se
některá naše zástupkyně umístila
v první polovině startovního pole.

PASCOLINI zaujal elegantním
a lehce působícím klusem, BLACO-
RO svým dynamickým předvede-
ním a mladý RICCO na svůj věk
zralým výkonem a výraznými pro-
dlouženými chody.

Výkony našich jezdkyň H. Pavlí-
kové - Pelikánové na PAMÍR a

Drezúrní tým 
na Evropu?
Své zástupce budeme mít na

evropském šampionátě juniorů
a mladých jezdců, který se koná ve
dnech 19.-23. července v rakous-
kém městě Stadl Paura. V kategorii
mladých jezdců nás bude reprezen-
tovat L. Půlpánová a DAF OND-
RÁŠ. V kategorii juniorů budeme
mít možná kompletní tým. Zatím
jsou kvalif ikovány juniorky
M. Habásková (SAPIENS-K) a
M. Opočenská (KIPI). O kvalifikaci
se na CDI* ve slovenských Topoľči-
ankách pokusí i Z. Skripová na
BLUSCZSZ, který pochází z Pol-
ska. Pokud bude její výkon tento
víkend (1.-2. července) na Sloven-
sku nad 60% bude mít ČR ve Stadl
Pauře juniorský drezúrní tým.

Drezurní
pohár

Od poslední informace čtrnácti-
denního zpravodaje JEZDEC pro-
běhly kvalifikační soutěže ČDP
v Brně - Soběšicích (CDI - 16.-18.6.
- PSG, IM-I a v Měšicích 24.6. - JU).
Kategorie TOP TEN CUP se roz-
rostla již na 30 startujících dvojic.

Na čele prozatímního pořadí se
stále drží H. Pavlíková - Pelikánová
(RICCO) s 14,625 kvalifikačního
bodu při hodnocení čtyř nejlepších
výkonů ze sedmi absolvovaných
startů. Další dvě dvojice absolvova-
ly požadovaných min. šest startů
a tak zaujímají v průběžném pořadí
druhé - V. Šretr - CATO JOALIS -
10,75 a třetí místo - L. Honková -
FANTA 1 - 10,25.

V kategorii NOVICE CUP již pět
dvojic startovalo šestkrát a více.
Nejlépe si stojí M. Habásková
(SAPIENS-K - 6,000 kvalifikačních
bodů při šesti startech) před E. Jan-
čaříkovou (COURTAGE - 5,250 -
7). Na třetím místě je opět E. Jan-
čaříková (SERENATE - 5,000 - 6)
před L. Langerovou (ALADIN) a
S. Křížovou (CANDY 2).

V červenci se bude o kvalifikační
body pro účast ve finále ČDP bojo-
vat v Nebanicích (1. - 2. 7.), v Oti-
cích (8. -9. 7.) a v Plzni - Borech
(22. -23. 7.).

Podrobnosti k ČDP naleznete na
adrese www.cjf.cz v odst. „zajíma-
vé odkazy“ pod heslem „drezurní
pohár“. J. Žižka

A. Zeusové s LEUTANAS z velké
rundě nebyly přesvědčivé. Obě
dvojice skončily vždy na konci star-
tovního pole. Na mezinárodní kon-
kurenci v této kategorii zatím bohu-
žel nestačíme, byly to však závody
na domácí půdě a nutno ocenit píli
H. Pavlíkové a nadšení A. Zeusové.
Slušné výkony okolo 60% podával
trvale v Čechách žijící A. Onoprien-
ko, kterého, přesto že startuje za
Ukrajinu, považujeme také trochu
za našeho zástupce.

CDI -W/CDIY Brno

Zemský hřebčinec
Písek
přijme 

jezdce-ošetřovatele znalého
ježdění remont ve výcviku.
Držení jezdecké sportovní
licence a schopnost sko-
kového soutěžního ježdě-
ní výhodou.
Ubytování pro svobodné
zajištěno event. byt k dis-
pozici.

tel.: 382 214 121 
(pí. D. Tihelková nebo 

pí. E. Vávrová)

K vrcholu jezdeckého dne v Kladrubech patřila Uherská pošta
v předvedení P. Maliny a J. Nesvačila

Kritérium mladých koní nově?
ze soutěží KMK udělat nejen samotný
test výkonnosti budoucích chovných
koní, ale současně soutěže zapojit
i do určitého vzdělávacího systému
pro širokou chovatelskou obec.

Druhou zcela zásadní změnou
nového systému je, že kůň, který by
již získal kvalifikaci do finále, či semi-
finále by neměl přístup do dalších
kvalifikačních kol. Zde je návrh veden
snahou o zpřístupnění státní podpory
co největšímu počtu chovatelů, proto-
že v současném systému není výjim-
kou, že menší skupina výrazně kvalit-
nějších koní, vysbírá v průběhu roku
drtivou většinu státní podpory, i když
je již dávno jasné, že i ve finále
budou na čele svého ročníku.

Nový návrh mají nyní na stole
všechny zúčastněné subjekty a v prů-
běhu července by mělo dojít ke sho-
dě o tom, jak bude vypadat systém
soutěží KMK v roce 2007.



ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY

Sportovní 
kalendáfi

30.6.-1.7. Kolesa CIC*/CCN*
30.6.-2.7. Opava L-T, ČSP
30.6.-2.7. Moravský Krumlov A/T + pony
1.7. Bělčice ZM-ZL
1.-2.7. Čakovičky ZM-L
1.7. Klatovy Z-L
1.-2.7. Louny Z-ST
1.7. Třebušín E/ZM-S
1.7. Hořice Z-ZL
1.7. Kostelany ZM-L
1.-2.7. Brno Soběšice Z-S
1.-2.7. Třeština Háj Z-L+ pony
1.7. Nový Jičín D/Z-L
1.-2.7. Nebanice D/Z-ST, + pony, ČDP
1.7. Děpoltovice ZM-ST
1.7. Žďár nad Sázavou Z-S
2.7. Poděbrady Z-S
2.7. Vondrov D/Z-L
5.7. Řitka D/Z-S + pony
5.7. Kluky ZM-L
5.7. Mělník D/Z-S
5.-6.7. Louňovice ZM-S
5.7. Brozany Z-S, S*
5.7. Dolní Moravice ZM-S, S*
6.7. Mirotice Z-S, S**
6.7. Nový Jičín L-ST, L*, ST*
6.7. Havlíčkův Brod D/Z-S
7.-9.7. Heroutice CSIJY, CSIP-B
8.7. Praha Komořany D/L-ST
8.7. Unhošť ZM-L
8.-9.7. Páterov ZM-ST, ST**
8.7. Přeštěnice Z-S, S**
8.7. Děčín Z-S
8.7. Chlum ZM-L, L*
8.-9.7. Pardubice D/Z-L, pouze pony
8.7. Náměšť n. Oslavou D/Z-S
8.7. Pravčice ZM-S
8.-9.7. Kostelany reining
8.7. Skály Z-S
8.-9.7. Hradec n. Moravicí ZM-ST
8.-9.7. Otice D/Z-S, ČDP
8.7. Hamry - Na Ranči ZM-L
9.7. Budíškovice ZM-L
14.-16.7. Mělník Z-ST, D/Z-L pouze pony
14.-16.7. Frenštát p. Rad. S-T MČR sen, Y.
14.-16.7. Nebanice A/T
14.-16.7. Humpolec C/L-CIC**
15.-16.7. Praha Cís. Ostr. D/Z-T
15.-16.7. Nymburk Komárno ZM-S
15.-16.7. Páterov ZM-S, S**
15.7. Mirotice D/Z-S
15.-16.7. Hostouň Z-S
15.7. Chomutov ZM-L
15.7. Slatiňany ZL-S, L**. S**
15.7. Studenec ZM-L
15.7. Sviadnov ZM-S, S*
15.7. Javor Hory ZM-L
16.7. Olšany Z-S

Zemřel M. Chýle
Ve věku 70 let zemřel ve čtvrtek 8. června

významný chovatel Miloslav Chýle. Ještě
nedávno jsme se s M. Chýlem potkávali na závo-
dech a zdá se nám neuvěřitelné, že místo po
něm zůstane prázdné. M. Chýle má velké záslu-
hy na rozvoji chovu sportovních koní a v sedmde-
sátých letech patřil mezi progresivní chovatele,
kteří zařazovali do chovu ve sportu prověřené
klisny. Jeho středisko v Zákupech patřilo mezi
vyhledávané cíle
sportovních jezd-
ců a Míla Chýle
se snažil vždy
vyjít vstříc potře-
bám tehdejších
jezdeckých klubů.
Vzhledem ke své-
mu sportovnímu
zaměření byl po
řadu let i členem
v různých funk-
cích ČJF a něko-
lik let zasedal i ve
skokové komisi
ČJF. Poslední
rozloučení s Milo-
slavem Chýlem
se konalo 15. 6.
v Roudnici n. L.

Vítězku oblastního mistrovství P. Bielíkovou
dekoruje zástupce České rafinérské A. Soukup

Vítězství pro Most
Třídenní parkurový maraton na Hipodromu Most

vyvrcholil Velkou cenou České rafinérské (-ST-)
a oblastním šampionátem juniorů a mladých jezdců.

Během tří horkých dnů se na mosteckém kol-
bišti vystřídal rekordní počet startujících a pořa-
datelé museli zvládnout 570 startů. Obě zlata
z oblastních mistrovství, jak v kategorii mladých
jezdců, tak juniorů zůstala doma. Mezi mladými
jezdci byla nejlepší Nikola Bielíková na koni
ATYŠ a v kategorii juniorů nezaváhala Pavlína
Bielíková na klisně MAGIE. V seriálu pro junior-
ské jezdce ORLING JUNIR CUP - vede i po dal-
ším kole P. Mazánková z Chomutova.

Hlavní soutěž Velkou cenu České rafinérské
po napínavém rozeskakování osmi dvojic vyhrála
V. Macánová - L’AMIE ze stáje Tecton s.r.o. před
L. Vondráčkovou na NELSON (Stáj Vondráček)
a P. Doležalem na LOGO 1 (Dance and Jump).
Tato trojice dokázala překonat bez chyb i roze-
skakování a za nimi se seřadila další čtveřice jez-
dů, kteří v rozeskakování jednou chybovali. Na
4. příčce to byla domácí N. Bielíková s ALF před
M. Matějkou na ONASSIS (Eggersmann Caro As).

Superliga 
v Nizozemsku

Anky láme rekordy
Pořadatelé pětihvězdičkového CHIO v Rotter-

damu, radikálně vyřešili letité problémy s travna-
tým povrchem kolbiště a po jeho výměně, se
k všeobecné spokojenosti soutěžilo na písku.
Nálada byla slavnostní, část publika byla obleče-
na v oranžových „fotbalových“ barvách a na tribu-
ně seděla obvyklá faninka královna Beatrix. Vel-
koplošné obrazovky na nizozemských náměstích,
po skončení fotbalového přenosu, pokračovaly
záznamem z CHIO.

V kurzu Poháru Národů bylo několik „zálud-
ností“. Například řada, stacionáta, na čtyři oxer
s malou vodou a na pět zpátky úzký bílý turniket,
nebo stacionáta, na šest vodní příkop a do oblou-
ku na šest závěrečný dvojskok.

Po 1. kole vedli Němci i v kombinované sesta-
vě (0), před Brity (4), dále Švédové, Irové, Fran-
couzi a Švýcaři shodně (12), USA (13) a vůbec
se nedařilo domácímu Holandsku (25). 

Chleba se však lámal až ve druhém kole. Švý-
carské družstvo šlapalo jako ty jejich pověstné
hodinky. Matador Willi Melliger  a 10letá LEA C
(Cassini), Niklaus Schurtenberger a 11letý CAN-
TUS (Cantus), Werner Muff a 9letý PLOT BLUE
(Mr. Blue) nepřidali ani jeden tr. bod a tak Pius
Schwitzer na UNIQUE X (Ulysse de Thurin)
nemusel tentokrát na start. Švédsko shodně
Francií připsali 4 body, dámské družstvo USA 5,
Německo po výpadku Larse Nieberga a Franke
Sloothaaka 20, zklamaní „old masters“ Velké Bri-
tanie 16, Irsko dostalo 21 a domácí přes ohrom-
nou snahu ještě dalších 9 bodů.

Celkové výsledky: 1. Švýcarsko (12), 2. sou-
časně Švédsko a Francie (16), 4. USA (18), 5.
současně Německo a Velká Britanie (20), 7.
Irsko (33), 8. Holandsko (34)

Bezchybný v obou kolech byl jen R.G.
BENGTSSON (SWE) na nové akvizici od mexi-
čana Alfonza Roma, 11letém NINJA LA SILLA
(Guidam) KWPN a s jedním bodem skončil Har-
rie SMOLDERS (NED) na 10letém hř. EXQUIS
OLIVER Q (Quattro).

Ligová tabulka po 5. kole
1. Německo - 34.625, 2. USA - 27.5, 3. Švý-

carsko - 26.125, 4. Francie - 24.0, 5. Švédsko -
16.125, 6. Velká Britanie- 16, 7. Nizozemsko -
9.625, 8. Irsko - 9.0. Situace před posledními tře-
mi soutěžemi je znepokojivá jak pro Irsko, tak
i pro Nizozemsko, kterému se nedařilo ani
v domácím prostředí. Příští kolo hostí Hickstead
(GBR) 28. - 30. července

Velké Ceny na světových konkůrech nejvyšší
kvality letos hlavně vyhrává Marcus Ehning. Po
Zürichu, Bordeaux, La Baule, Kuala Lumpur,
Aachen, tomu bylo tak i v Rotterdamu.

Jako obvykle ukázal jak se dá v rozeskakování
točit, přistrčit i podržet proježděný kůň. Tentokrát
to byla bílá holštýnka GITANIA (Capitol I). Druhý
skončil brazilec Bernardo Alves na 11letém
CANTURO (Cantus), před belgickou stálicí Jos
Lansinkem na hřebci CAVALRO CUMANO (Cas-
sini).

Součástí konkůru byly také drezůrní soutěže.
V GP zvítězila Anky van Grunsven na KELTEC
SALINERO s rekordními 81,333 procenty, před
Izabell Werth na WARUM NICHT FRH (75,958),
3. skončil Edward Gal na GROUP 4 SECURI-
COR LINGH (73,833) -dvoř-

Kdo chce být 
prezidentem II.

Když jsem si v minulém čísle přečetl černé na
bílém takhle ve zhuštěné podobě, co všechno
bych rád pro naší jezdeckou společnost udělal,
uvědomil jsem si, ještě více než dřív, jednu věc.
To není úkol pro jednoho člověka, respektive pro
jednoho člověka, kterému nepomůže řada dal-
ších ochotných rukou a hlav. Naštěstí, ještě dříve
než jsem propadl beznaději, se mi ozvalo pár
kamarádů, kteří mi nabídli pomoc a spolupráci.

Věřím, že vás, kteří byste mi rádi pomohli, je
v různých koutech republiky mnohem více a neo-
zvali jste se jen proto, že jsme se zatím nepotkali
a neznáme se. Nebo je důvodem jenom to, že
neznáte spojení? Číslo mého mobilu se dobře
pamatuje - 602 208 208 a ani e-mailová adresa
není složitá - tomas.kruta@ttv.cz Tomáš Krůta

Těsně před CSIP/J/Y
Druhý ročník mezinárodních závodů v Herouti-

cích je za dveřmi. Přihlášena je téměř stovka
startujících. Silná je polská ekipa, která má 18
dvojic. Ozdobou bude jistě i vítězka finálové sou-
těže juniorů a mladých jezdců CSI v Hradci Krá-
lové A. Nurkowska. Jezdce vysílá i Rakousko.

Kompletní seznam startujících, průběhu závo-
dů i výsledkový servis, naleznete na 
www.heroutice.cz/csijpy2006

Největší novinkou areálu v Herouticích je nový
zděný objekt stájí s více než dvacítkou boxů pro
ustájení koní soutěžících. Objekt čeká na své prv-
ní hosty právě při CSIPJY Heroutice 2006.

Pořadatelé tak zvou všechny diváky a doufají
že ve dnech 7. - 9. července vytvoří jezdcům
správnou soutěžní atmosféru. Za zmínku jistě
stojí i to, že parkury v Herouticích staví T. Andre-
sek, člen stavitelského týmu při OH v Aténách.

Vítězství ve Weidenu
Ve dnech 23.-25. června se čeští jezdci zúčastnili

tradičního CSN ve Weidenu. Za ČR startovali jezdci
J. Jindra, J. Luža, M. Pěchouček, V. Krajníková,
O. Zvára, K. Bardonová, R. Fiala a J. Štětina ve
skocích a v drezúře pak H. Pelikánová.

Čeští jezdci se objevili v celé řadě soutěží a na
našem kontě se objevilo i vítězství. Prvenství v sou-
těži Kl. M (130) si odnesl J. Jindra na KREACE
(Equitana). J. Jindra potvrzoval svoji výbornou for-
mu i při dalších soutěžích a např. na CONTENDER-S
skončil ve skákání -S- (150) po rozeskakování pěti
dvojic na 2. místě. Ve stejné soutěži se rozeskako-
val i R. Fiala na CASSINI‘S SON a umístil se na
4. příčce.

Dařilo se i K. Bardonové s VIKOMT, která ve
skákání do 150 cm + finále skončila na 6. příčce.
Vidět byli i zástupci stáje Scheider Plzeň a J. Luža
na RONALDO se ve skoku -S*- (150) umístil na
12.místě.

H. Pelikánová na RICCO startovala v úloze
St. Georg a v elitní skupině 25 dvojic obsadila velmi
pěkné 11. místo.

-6-
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- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

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

Výsledky
Kroměříž 10.6. -Z- (30) 1. Malý -

MONTE 5 (Stáj Montana o.s.), -ZL- (21)
1. Šedá N. - MERINA (SŠHS Kroměříž).

Plzeň - Bory 10. - 11. 6. 42. ročník
Memoriálu J. Navrátila -ZM- 4letí (24)
1. Krpela - CEJLON (JS Urban Klatovy),
-Z- (54) 1. Zahoř - TIZIAN (Pavel
Zahoř), -ZL- (53) 1. Rédl st. - VIKTORIA
(JK Chov koní Bernartice), -L*- (28) 1.
Hanušová - DON 6 (JS Ohrazenice), 2.
Štych - ANGELA (TJ JS Plzeň - Bory),
3. Ineman - CARAVELA (JK Chov koní
Bernartice), -ZM- (15) 1. Poláková -
VALLEY 1 (JK Chov koní Bernartice), -
Z- (35) 1. Čermáková - CASANDRA 1
(JK Chov koní Bernartice), -ZL- (32) 1.
Rédl st. - VIKTORIA (JK Chov koní Ber-
nartice), -L**- (24) 1. Ineman - CARA-
VELA (JK Chov koní Bernartice), 2. Rédl
ml. - NARCIS  (JK Chov koní Bernarti-
ce), 3. Hanušová - ATLANTA 10 (JS
Ohrazenice), -S*- (16) 1. Bártová -
SIESTA SL (JK Chov koní Bernartice),
2. Mayer - MAMBA (JS Ohrazenice), 3.
Krajníková V. - MADONA (Stáj Accom
Praha).

Brno 16. - 18. 6. -YD- (11) 1. Půlpá-
nová - DAF ONDRÁŠ, 2. Jaworska -
RAIMONT (POL), 3. Hábová - LIBRA 8,
-PSG- (26) 1. Klimko - HIGHLIGHT
(UKR), 2. Dallos - DRUPPY (HUN), 3.
Komjáthy - WOLKENSTERN (HUN), -
IM2- (18) 1. Van Doorn- PARODIE
V D (FRA), 2. Schumach - COSMO-
LIGHT (AUT), 3. Acs - LA GERFELD
(HUN), -PSG- (11) 1. Wieczorek -
TRANS (POL), 2. Půlpánová - DAF
ONDRÁŠ, 3. Jaworska - RAIMONT VAT
T (POL), -IM1- (26) 1. Klimko - HIGH-
LIGHT (UKR), 2. Komjáthy - WOLKEN-
STERN (HUN), 3. Bouraia - Klimko -
SEIGNORINA (UKR), -GP/B- (26) 1.
Van Doorn- PARODIE V D (FRA), 2. Lis
- PROBESK (BLR), 3. Schumach -
COSMOLIGHT (AUT), -ml. jezdci kür-
(9) 1. 1. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ, 2.
Jaworska - RAIMONT (POL), 3. Wieczo-
rek - TRANS (POL), -IM 1 kür- (15) 1.
Klimko - HIGHLIGHT (UKR), 2. Komját-
hy - WOLKENSTERN (HUN), 3. Skow-
ronska - GOLDAMOS (POL), -GPs- (11)
1. Bolz - COCNEY (GER), 2. Lis - RED-
FORD 2 (BLR), 3. Klimko - WELCOME
(UKR), -GP kür- (13) 1. Lis - PROBESK
(BLR), 2. Van Doorn - PARODIE
V D (FRA), 3. Asc - SHANNON 55
(HUN).

Hradec Králové 16. - 18. 6. -
120/130- 6 a 7 letí (26) 1. Vachutka -
WINSTONE-G, 2. Uchwat - ORINOKO
(POL), 3. Chudyba - FORTÚNA (SVK), -
do 130 cm- (32) 1. Opatrný -
NAREW’S SON, 2. Papoušek J. -
CHABLIS 121-T, 3. Žíla - CARLOS, -
120/130 cm- jun.+ml.jezdci (42) 1. Chu-
dyba - FELICITAS (SVK), 2. Crnková -
LA GABANA, 3. Pill - POOLUS (EST), -
dvouf. sk 135/140 cm- (32) 1. Jindra -
MGT DIAS, 2. Macánová - L’AMIE, 3.
Jindra - REVEL-S, -125/130-
jun.+ml.jezdci (42) 1. Mestenhauserová
- QUEREN, 2. Sovjáková - GRANT’S, 3.
Krčmářová - KOBRA, -dvouf. sk.
125/135 cm- 6-7letí (27) 1. Vachutka -
WINGSTON-G, 2. Crnková - CONGO
KING AgramM, 3. Šimun - A-QUICK
HORN Z (SVK), -130 cm- (46) 1. Šulek -
DARIA (SVK), 2. Papoušek J. - CHAB-
LIS 121-T, 3. Krčmářová - KOBRA, -140
cm- 1. kolo GP (39) 1. Papoušek J. -
DAN 7-T, 2. Jandourek - YELLOW
MAN, 3. Doležal - STAKKATA, 4. Žíla -
LE PATRON, 5. Haber - LUGANAS
LIGHT (SUI), -130/140 cm-
jun.+ml.jezdci (41) 1. Nurkowska -
ENDY 6 (POL), 2. Mazánková - SHER-
LOCK, 3. Křivancová - FARAON, -
dvouf. sk. 125/135 cm- 6-7letí (29) 1.
Papoušek - IT’S ME-T, 2. Vachutka -
WINSTON-G, 3. Uchwat - ORIONKO
W (POL), -dvouf. sk 135/140 cm- (50)
1. Hanulay - QUITO (SVK), 2. Mackov-
jak - POMPEY (SVK), 3. Macánová -
LISETTE, -150 cm- 2. kolo GP (16) 1.
Opatrný - SUPREME iol TEAM, 2. Žíla -
PINOT GRIGIO, 3. Jandourek - YEL-
LOW MAN, 4. Papoušek - DAN 7-T, 5.
Jindra - MGT DIAS.

Hradec nad Moravicí 17.-18.6. -ZM-
4. a 5ti letí 1.rokem (11) 1. Višinková -

AC LUCKY LUKE (Astra Ova), -Z- 4.
a 5ti letí (14) 1. Jochová - DUNA 3 (JK
Callisto), -Z- děti a junioři (7) 1. Valová -
FINN RIANA (Spolfinn), ostatní (6) 1.
Jochová - DIAMOND (JK Callisto), -ZL-
(8) 1. Strnadlová - NIWARA (SKL Troja-
novice), ostatní (16) 1. Masár - TARA 15
(JK Caballero), -L*- (17) 1. Schmid -
STING, 2. Schmid - INFERRO (Empre-
sa), 3. Kubová - SÁGA 4 (SKL Trojano-
vice), -S*- (6) 1. P. Živníček - EUFRA
(JK Hradisko), 2. Gračková - SYPATIKA
Adamantino (Frenštát), 3. Špalková -
SALVADOR (JK Caballero), -ZL- (23) 1.
Strnadlová - NIWARA (SKL Trojanovi-
ce), -L**- (34) 1. K. Kopišová - LUSY 2
(Frenštát), 2. Špalková - SALVADOR
(JK Caballero), 3. P. Klár - CERA (Agro-
styl Otice), -S**- (22) 1. Hentšel - SAL-
WADOR (Baník Ova), 2. Škuta - PAPIL-
LION L (Šárka Škutová), 3. Látalová -
FERISON (JK Sana), -ST**- (6) 1. Eim -
PUERTO RICO (Tlumačov), 2. Holý -
QUINTET (Hřebčín Amona), 3. Hentšel -
SALWADOR (Baník Opava), pony -
ZLP- (8) 1. Maludová - ANETA 6 (Hipo-
klub Natur), -LP- (22) 1. Škanderová -
LÍZA 1 (ACHSP), -SP- (19) 1. Strnadlo-
vá - MARIO 2 (SKL Trojanovice), -STP-
(5) 1. Strnadlová - MARIO 2 (SKL Troja-
novice).

Kroměříž 17.6. dvouf. sk. 100/110
cm jun. (22) 1. Malý - MONTE 5 (Stáj
Montana o.s.), dvouf. sk. 100/110 cm
(36) 1. Kopová - TWILIGHT FANTASY
(I. Vidrmanová Kopová), -ZL- (61) 1.
Thot - KLEOPATRA 1 (JS Fresta Brno),
stupň. obt. + žolíkem do 120 cm (54)
1. Mráčková - ATOS (JK MAHU Modři-
ce), 2. Složil - GRÉTA 8 (JASO Oldři-
chov), 3. Bodláková - NAGÁNO 1 (JS
Bodlákovi Lipina), -S- (29) 1. Tretera -
QUALITY (SS Tretera), 2. Thot - ESEJ,
3. Staňová - LOTTE T (oba JS Fresta
Brno).

Praha - Císařský ostrov 17.6. -Z-
(49) 1. Mixtajová - GWENDA (JK Troja
Praha), stupň. obt. do 110 cm + žolík
(53) 1. Veselovská - ARIKA 2 (Zámek
Vilémov), 2. Hažmuková - E.T.-LORI-
CUS (Heroutice), 3. Niščák - LORELAY
(JK Všemily), -L*- (22) 1. Glatz - KAS-
KADÉR (JO Trnová), 2. Studnička - ARI-
EM (Zájezd), 3. Niščák - CALINDO (JK
Všemily), -L**- (17) 1. Vítek - LUKAS
(JS Kamenice), 2. Studnička - COMTE-
SA S (Zájezd), 3. Niščák - KIBARA (JK
Všemily).

Klatovy 24. 6. -Z- (34) 1. Inemanová
- HLADINA (Bernartice), -ZL- (28) 1.
Hanušová - DON 6 (Ohrazenice), -L*-
(14) 1. Hanušová - ATLANTA 10 (Ohra-
zenice), 2. Dohnal - INSPIRACE (Slavia
VŠ Plzeň), 3. Ineman - WINER ŠARM
(Bernartice).

Most 24.-25.6. dvouf. sk. 100/110
(73) 1. Matějka - RUMBA Geoprojekt
(Eggersmann Caro As), -ZL- (89) 1.
Rösslerová - KANESSA (PK Děčín), -L**-
Junipr Cup (27) 1. Crnková - CONGO
KING AgramM (Bost Praha), 2. Škodová
- LIBERTY LOOPING T (Stará Role), 3.
Bačkovská - DEJDAR (JK Všemily), -L**-
(44) 1. Sloup - BORGIO Evroškol (Lysá
n.L.), 2. Matějka - RUMBA Geoprojekt
(Eggersmann Caro As), 3. Sloup - VIGO
1 (Lysá n.L.), -L**- (44) 1. Matějka -
ONASIS (Eggersmann Caro As), 2.
Buben - RHAPSODY (Stáj Buben), 3.
Skálová - GANÁDÍ (P+P Třeboň), -S**-
Junior Cup (25) 1. Mazánková - SHER-
LOCK (Ines Servis s.r.o.), 2. Doležal F. -
ROCKINA (Dance and Jump), 3. Vond-
ráčková - IRLANDA (Vondráček), -S**-
(25) 1. Buben - RHAPSODY (Stáj
Buben), 2. Doležal P. - ALABAMA 1
(Dance and Jump), 3. Bieliková - ATYŠ
(Hipodrom Most), -ST- (13) 1. Macánová
- L’AMIE (Tecton Most), 2. Vondráčková
- NELSON (Vondráček), 3. Doležal P. -
LOGO 1 (Dance and Jump), 4. Bieliková
- ALF (Hipodrom Most), 5. Matějka -
ONASIS (Eggersmann Caro As), -ZL-
(20) 1. Mazánková - LEA 2 (Ines Servis
s.r.o.), oblastní šampionát mladých jezd-
ců -S- (3) 1. Bieliková N. - ATYŠ (Hipo-
drom Most), oblastní šampionát juniorů -
L- (7) 1. Bieliková P. - MAGIE (Hipodrom
Most).

Stará Boleslav 24. - 25. 6. -L**- (25)
1. Šedová - ULITA 2 (TJ Equus Kinsky),
2. Stareková - PATROSCA (JS Niki), 3.
Vojtková - ANGELIKA 10 (JK Stará

Boleslav), -S**- (33) 1. Vodseďálková -
LEO LUSTIG (JS Javorník), 2. Opatrná -
BOXER (JS Opatrný Hořovice), 3.
Roučková - Euphorie-BOY (JK Tarpan),
4. Šafrata - NIRVANA (JK Lourovice), 5.
Šedová - ULITA 2, -ST**- (22) 1. Opatr-
ný - LECARINO (JS Opatrný Hořovice),
2. Vodseďálková - LEO LUSTIG (JS
Javorník), 3. Opatrný - CARTOUCHE
(JS Opatrný Hořovice), 4. Papoušek -
LIVIUS Z-T (JK Tarpan), 5. Papoušek -
GEMINI-T (JK Tarpan), -Z- pro děti
a juniory (25) 1. Weinfurtová - MAX-
A (JK Kocanda), -Z- (42) 1. Mixtajová -
GWENDA (JK Troja Praha), -Z- pro
koně startující 1. rokem (9) 1. Jandourek
- LOPIUS (Stáj Equest), -ZL- (74) 1.
Tomaidesová - SONET 3 (JK Lourovi-
ce), -L**- (30) 1. Tomaidesová - SONET
3 (JK Lourovice).

Pardubice 24. 6. -L**- (8) 1. Málek -
Le GRAND ROCCO (SS Málek), 2. Vin-
zens - LENA 1 (Cilka), 3. Černohorský -
ŽANE (JO Černík), -mistrovství VČO-
muži -S**- (12) 1. Vinzens - HAPPY
MAN (Cilka), 2. Málek - COURAGE (SS
Málek), 3. Černohorský - FERNET1 (JK
Sloupnice), 4. Vinzes - LENA 1 (Cilka),
5. Vančura - JASMÍNA 2 (JK Železnice),
-Mistrovství VČO- ženy -S**- (8) 1.
Chládková - SPRITE (JK SzeŠ Lan-
škroun), 2. Maturová - PRATER (Stáj
Nový Dvůr), 3. Chládková - Horman (JK
SzeŠ Lanškroun), 4. Erlebachová -
CASIO KARSIT (Stáj Karsit), 5. Ciprová
- VERONIKA (JS Pastviny Cipra), -S**-
(18) 1. Vinzens - HAPPY MAN (Cilka),
2. Málek - COURAGE (SS Málek), 3.
Černohorský - FERNET1 (JK Sloupni-
ce), 4. Chládková - SPRITE (JK SzeŠ
Lanškroun), 5. Kmoníček - HARRY
POTTER (Stáj Kmoníček), -ST**- (8) 1.
Černohorský - FERNET1 (JK Sloupni-
ce), 2. Málek - COURAGE (SS Málek),
3. Kmoníček - HARRY POTTER (Stáj
Kmoníček), 4. Vančura - JASMÍNA 2 (JK
Železnice), 5. Maturová - PRATER (Stáj
Nový Dvůr).

Opava 24.-25.6. dvouf.sk. 100/110
cm - děti a junioři (21) 1. Klárová - NOLI
TANGERE (Agrostyl Otice), ostatní (52)
1. Šídlo - MALCOLM (Hřebčín Alberto-
vec), -ZL- děti a junioři (20) 1. Bendová
- DANIEL (Velká Polom), ostatní (86) 1.
Doležal - NAOMI 3 (Hřebčín Suchá), -
L*- (60) 1. Staňová - ABAZ (JS FRESTA
Brno), 2. Přibyl - GOLDIKA 1 (Arcus
Engineering Czech), 3. J. Zwinger ml. -
TUDOR (Opava Kateřinky), -ZL- (46) 1.
Gladišová - IRRAS (JK Gladiš), -L**-
(58) 1. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš),
2. Vaníček - KASTANĚTA (Hermelín
klub Nový Jičín), 3. J. Hruška - ARISTO
Z (Opava Kateřinky), -S**- (29) 1. Dole-
žal - BOHEMIA STAR (Hřebčín Suchá),
2. Lamich - LINARO (Opava Kateřinky),
3 Gladišová-LASSY 1 (JK Gladiš).

Poštorná 25.6. drezura DD/03 (12) 1.
Knoflíček - MÁJ (JS Belcredi), DJ/03 (8)
1. Jančářová - WEST POINT (JK Vega),
L0/05 (5)  Schützová - DIRTY DAN-
CING (TJ Pegas Brno), JD/06 (6) 1.
Kohut P. - DESIR (Slovensko), JD/06
(7) 1. Skripová - BLUSZCZ (JK Skrip
Dobročkovice), YD/05 (4) 1. Kružíková -
PRINT (JK Certa Brno), 2.Jelínková -
SARGOS (JK Panská Lícha), 3. Strán-
ská - EXCALIBUR (JK Poštovná),
SG/00 (6) 1. Kohut R. - MAGIK (Sloven-
sko), 2. Stránská - EXCALIBUR  (JK
Poštovná), 3. Kružíková - PRINT (JK
Certa Brno).

Kolín 24. - 25. 6. Amazonka 2006 X.
ročník -Z- Amazonečka 2006 (25) 1.
Tomaidesová  - SONET 3, 2. Tomaide-
sová - CARMEN 3 (JK Louňovice, 3.
Moudrá - OLIVER TWIST, -Z- mladí
koně (19) 1. Perníčková - JASNOST (JK
Heroutice), dvouf. sk. 100/110 (39) 1.
Hnědá - ARIKA 2, -ZL- (37) 1. Martínko-
vá - ATLANTA 2, -L*- (20) 1. Kynclová -
GOLA 1, 2. Pěknicová - JESETER, 3.
Martínková - ATLANTA 2, dvouf. sk.
100/110 (17)  1. Poláková - LITAVA, -
ZL- (22) 1. Pazourková - TOPAS
JOLANKA, -L**- (28) 1. Perníčková -
HEIDI (JK Heroutice), 2. Kupcová -
RONA, 3. Prokůpková - FURESTA 1
(Stáj Václav Kolín), -S**- Amazonka
2006 (24) 1. Veselovská - VELMA
(Zámek Vilémov), 2. Matunová - ORIDO
(Stáj Hlaváč), 3. Marková - CRAKEN
EQUISTRO (Poříčí).

Stáj Accom Praha
přijme ošetřovatelku.
Nástup možný ihned.

Tel.: 721 645 416

Malá cena
Opavy

Za pravého letního vedra probí-
haly 24.-25. června dvoudenní
závody na rekonstruovaném písko-
vém kolbišti v Opavě Kateřinkách.
Do soutěže -S**- nastoupilo 29 dvo-
jic, které předvedly pět bezchyb-
ných výkonů. Lepším časem mezi
dvěma bezchybnými v rozeskako-
vání zvítězil R. Doležal s BOHEMIA
STAR z Hřebčína Suchá před
domácím K. Lamichem na LINARO.
S jednou chybou dokončila roze-
skakování L. Gladišová na LASSY
1 (JK Gladiš). -jge-

Vítěz R. Doležal - BOHEMIA
STAR

Hradecké
parkury

Druhé letošní závody proběhly
o víkendu 17.-18. června v Hradci
nad Moravicí. Letní počasí jezdcům
přálo. V soutěžích byl počet startují-
cích nižší, protože soutěže stejné
úrovně se v sobotu konaly také ve
Frýdku Místku a jezdci s vyšší
výkonností dali přednost meziná-
rodním závodům v Hradci Králové.
Naopak velké počty startujících při-
lákaly soutěže pony.

Vyvrcholením závodů byla sou-
těž -ST**-. Zde viděli diváci mezi
šesti koňmi jediný bezchybný
výkon, ale dvojice P. Eim a PUER-
TO RICO ze ZH Tlumačov byla
penalizována za překročení časo-
vého limitu. Přesto jí tento výsledek
stačil na vítězství. Druhý skončil
V. Holý s QUINTET (Hřebčín Amo-
na) před M. Hentšelem na SALWA-
DOR z Baníku Ostrava. -jge-

P. Eim - PUERTO RICO, ZH
Tlumačov

Foto: J. Gebauer

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407


