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Zmoklé Brno
Mistrovství České republiky v drezuře se konalo
ve dnech 4. - 6. srpna v areálu JK Panská lícha
v Brně. Ještě ve středu panovalo vedro a večer pískový obdélník kropili hasiči. Ve čtvrtek se začala
sjíždět většina startujících již za deště, který pouze
slábl nebo sílil. Tak to trvalo po všechny soutěžní
dny a pouze v neděli se počasí na čas umoudřilo.
Drezurní obdélník byl neustále upravován, přesto
místy klouzal i „lepil“. I diváci by byli s radostí uvítali
stan nebo jakýkoliv přístřešek, který by je chránil
před deštěm.

Junioři
Soutěže zahajovala kategorie juniorů, kterou čekala 2x úloha JD a finále vJ. Do soutěže prvního kola
nastoupilo třináct startujících se 14 koňmi. Do vedení
se dostala M. Habásková s hřebcem SAPIENSK (Ronex) a udržela si ho až do konce. Za ní se seřa-

dily tři dvojice L. Soustružníková - LALIQUE (Pegas
Brno), M. Opočenská - KIPI-N (Leonard Praha) a
J. Perníčková - IBRAHIM II (Heroutice), které od sebe
dělilo pouhých pět setin, resp. čtyři desetiny procenta.
Sobotní druhé kolo se vůbec nezdařilo L. Soustružníkové. Lépe si naopak v sobotu i v neděli vedla
J. Perníčková a Z. Skripová (BLUSZCZ) ze Skrip Dobročovice, které se tak dostaly na stříbrnou a bronzovou
pozici. Čtvrtá skončila M. Opočenská a pátá M. Dreflerová na EDITA (JK Presto).

Mladí jezdci
Kategorie mladých jezdců do 21 let měla osm
startujících a favorita ve dvojici L. Půlpánová a DAF
ONDRÁŠ (Equus Kinsky). Jezdce čekaly úlohy YD,
SG a vY. Po prvém kole vedla se značným náskokem L. Půlpánová. Na druhém místě byla I. Jančářová na SAM (Vega Brno) před A. Walinger s JAGA
(Leonard Praha).
Druhé i třetí kolo se lépe povedlo T. Hábové
na LIBRA 8 (Horse Academy) a posunulo ji z pátého
místa na bronzovou pozici. Zlato si podle očekávání
odvezla L. Půlpánová a stříbro získala I. Jančářová.
Čtvrté místo obsadila A. Walinger před Z. Střebákovou na TEREZA 3 (Iluze Makotřasy).

Děti
Drezurní soutěže dětí byly poprvé zařazeny do
programu mistrovství ostatních kategorií. Do Brna
přijelo jedenáct dětí se třinácti koňmi ke dvoukolové
soutěži DD + DJ.
Prvé kolo dopadlo nejlépe M. Jirsové na
CORÁDO (stáj Jirsová). Těsně za ní skončila
V. Jelínková s GRAZIE (JS Veveří) před K. Kotyzovou na LITTLE JOE (Stáj Adam).V nedělním druhém
kole byla opět nejlépe hodnocena M. Jirsová.
V. Jelínková za ní však zaostala o pouhé dva body.
Třetí místo patřilo jedinému chlapci ve startovní listiněM. Knoflíčkovi na MÁJ (JS Belcredi).
V součtu z obou kol zvítězila M. Jirsová a ke zlaté
medaili z drezury pony ze Zduchovic přidala další.
Stříbro patří V. Jelínkové a bronz K. Kotyzové. Čtvrtý
skončil M. Knoflíček před A. Mikoláškovou na BRIDGITE (JK Falea).

Senioři - jednotlivci a družstva

Drezurní seniorskou mistryní 2006 se stala
H. Pelikánová-Pavlíková - RICCO (JK Pavlík Pocínovice)

Foto J. Poledne
Poprvé se letos v ČR divákům představila
i Z. Zelinková při VC Hradec Králové nejen
v sedle koně CATRICK ORION (JK Všemily), ale i na SCATMAN (foto).

Český skokový
pohár do finiše

Soutěže jednotlivců a zejména družstev byly
poznamenány několika úrazy koní v montovaných
boxech v hale. Nejhůře dopadl PLESANT L. Marešové, který si krátce před zahájením soutěže natolik
pohmoždil nohu, že nad jeho startem visel otazník.
Ve startovní listině byla L. Marešová posunuta až na
úplný konec, ale nakonec se ukázalo, že PLESANT
startovat nemůže. Tím byla i ohrožena soutěž družstev. K té byly přihlášeny pouze tři týmy a pokud by
družstvo Prahy nebylo kompletní, nemohla by se
soutěž uskutečnit. Situaci zachránila V. Kadlecová,
která nabídla L. Marešové koně TOMAR, startujícího
v soutěži juniorů. Stále jasněji se ukazuje, že ustájení koní, mezi kterými je stále více hřebců, při tak rozsáhlé soutěži začíná být pro pořadatele velmi problematické. Situaci při organizaci ustájení však
leckdy komplikují i jezdci sami tím, že přesunují koně
do jiných míst, než která jim byla pořadateli určena.

V uplynulých 14 dnech se konala i další dvě
kola ČSP 2006, který se tak dostal až téměř
k závěru. Po Velké ceně Hradce Králové (5.-6.
srpna) a Ceně Radegastu (12.-13. srpna) již
v programu letošního roku zbývá pouze Velká
cena Strakonic (19.-20. srpna) a závěrečná Velká cena v Brně Belcredi (26.-27. srpna), kde se
letos koná i závěrečné finále.

(Pokračování na str. 2)

(Pokračování na str. 3)

Velká cena Hradce Králové
Nejvyšší skokový sport se letos po druhé přesunul na kolbiště v Hradci Králové. I tentokrát
však nebyl pořadatelem soutěží domácí Hradecký jezdecký klub, ale Velkou cenu Hradce Králové zde organizoval JK Všemily. Ten tak vyšel
vstříc generálnímu sponzorovi soutěže pořádat
jednotlivá kola nejen ve všech krajích, ale hlavně
ve větších městech.

SPORT

Zmoklé Brno

REPORTÁŽE
Rozhodčí

Foto J. Poledne

Zúčastnily jsme se již pěti mistrovství a vždy se setkáváme se stejnými
(Dokončení ze str. 1)
problémy opakujícími se rok co rok.
I zde se přetřásalo, kdo s kým spoluSoutěž družstev měla na programu dvě kola SG.
pracuje, kdo koho trénuje nebo mu
Zvítězilo družstvo jižních Čech ve složení A. Onoalespoň radí, kdo je s kým kamarád.
prienko - ARCON, E. Jančaříková - MASSIMO 37
Většina rozhodčích se s jednotlivými
a P. Miki Civišová na UZBEK. Druhá skončila jižní
soutěžícími setkává na závodech
Morava (E. Jančářová, L. Honková, M. Kružíková) před
v průběhu sezóny a podvědomě může
Prahou (L. Marešová, F. Sigismondi, V. Kadlecová).
být tedy i ovlivněna porovnáváním
Do prvého kola soutěže jednotlivců (SG) nastouzvýkonu dvojice. Na jaře jsem byla
pilo dvacet dvojic. Nejvyšší hodnocení získala
dotázána manažerkou drezurní komise
H. Pelikánová - Pavlíková s osmiletým hřebcem
paní doktorkou Žižkovou, jak bych se
RICCO (Pavlík Pocínovice). Druhé místo obsadila Š.
postavila k návrhu povolat všechny
Koblížková s BLACORO-K MaK (JK Hlinovská) před
rozhodčí ze zahraničí, na což samodomácí Š. Charvátovou na PASCOLINI. Tyto tři
zřejmě není k dispozici dostatek
jezdkyně mezi sebe nikoho nepustily a zachovaly si
finančních prostředků a proto by se
stejné pořadí i po úloze IM I a Kür IM I. Zlato získala
musela částka na jejich pokrytí rozpozaslouženě H. Pelikánová - Pavlíková (69,35%,
čítat mezi závodníky. Nadšeně jsem
70,00%, 73,275%) i přes handicap všech tří startů
souhlasila, protože jsem přesvědčena,
v silném dešti. Na čtvrtém místě skončil A. Onopriže je to velice dobrý nápad a troufnu si
enko s ARCON (JK Aleko) před F. Sigismondim
tvrdit, že by všichni zúčastnění určitě
s BONHEUR FS (JS Císařský ostrov).
souhlasili. Vždyť by se částka rozpoAni v letošním roce neproběhly mistrovské soutěčetla v letošním roce mezi 10 dětí + 15
že zcela klidně a po prvém kole několik startujících
juniorů + 8 mladých jezdců + 20 senioze soutěže odstoupilo. Na vině bylo jistě i počasí
rů a 9 družstev. To je celkem 62 osob. Š. Koblížková - BLACORO K MaK
a s tím spojené problémy s terénem, ale mezi soutěA za ten klid by to myslím stálo. Lze
žícími panovalo i jisté rozčarování po zveřejnění
předpokládat, že tito rozhodčí by trávili večery
výsledků, kde se jednotliví rozhodčí lišili v posouzení
spolu, odděleně od účastníků a ne v družném
výkonů i o více než 50 bodů. Rozhodčí tak byli
hovoru se skupinkou jezdců, kterou ostatní
vystaveni kritice i přes skutečnost, že drezurní kominevraživě sledují. A v kategorii dětí a juniorů
se zajistila do soudcovského sboru i čtveřici sudí ze
by rodiče mohli být klidní, že každý se řídí pouzahraničí. S našimi rozhodčími (J. Holcbecher,
ze svým i když také pouze subjektivním názoAktuální pořadí ke dni 6. srpnu: Kategorie NOVIJ. Schütz, L. Vítková a P. Sedláček) tak o medailích
rem. No řekněte, nestálo by to za nějakou tu
CE CUP - 1. M. Habásková (SAPIENS - K - 6,000
roku 2006 rozhodovala i A. Henriksen (DAN), I. Viekorunu navíc? Nevím proč se tento nápad
bodů), 2. K. Skrzinyarz (LACRIMA - 5,500), 3. J. Pertor (SK), J. Lawin (POL) a K. Szúcs-Gaspár (HUN).
nezrealizoval nebo na čem ztroskotal, ale přiníčková (IBRAHIM II - 5,250), 4. E. Jančaříková
Novinkou letošního mistrovství byla asistence rozklonila
bych
se
aby
naše
drezurní
vedení
tuto
(COURTAGE - 5,250), 5. M. Pechová (WELLINGTON
hodčích se zájmem o drezůru přímo v rozhodcovmožnost zvážilo.
- 5,000), 6. E. Jančaříková (SERENATE - 5,000),
ských kabinách, při rozhodování všech soutěží.
6. M. Brychtová (ADEPTUS-K - 4,625), 7. J. Jirsová
Zájemci se na vyzvání drezurní komise, prostřednicUstájení
(CORÁDO 1- 4,625), 8. L. Langerová (ALADIN tvím oblastí, přihlásili tři.
Opět nejsem mezi těmi, kteří by měli právo si
4,250), 9. H. Richterová (G. FERRÉ Diatech - 4,250).
Výkony mnohých koní však jistě ovlivnil i problejakkoliv stěžovat. Naopak, znovu děkuji pořadaKategorie TOP TEN CUP - 1. H. Pavlíková-Pelimatický terén, ale zde si pořadatelé kritiku nezasloutelům, že mi umožnili ustájit našeho trochu prokánová (RICCO - 15,625), 2. Š. Charvátová (PASží. V rámci možností se snažili o maximální údržbu,
blematického hřebce v pevném boxe, čímž mi
COLINI - 12,375), 3. V. Šretr (CATO Joalis ale při tak výrazných srážkách se problémům nevyzajistili klidný spánek. Nicméně chápu obavy
11,875), 4. M. Nágrová (COMPAS-K -11,250),
hnou ani nejvyhlášenější kolbiště světa.
těch, kteří tuto možnost neměli. Je mi naprosto
5. M. Kružíková(PRINT - 10,750), 6. E. Jančářová
Podrobnosti nalezneta na www.jkpanskalicha.cz
jasné, že je nemožné připravit ustájení pro tolik
(ATHOS 7 - 10,750), 7. L. Honková (FANTA 1P. Loudová
koní tak aby byli všichni spokojeni. Na druhé
10,750), 8. M. Sedlářová (ROCK’N ROLL - 10,750),
straně si umím představit obavy jezdců,
9. P. Dvořáčková (ORINOKO - 10,250),
kteří mají koně někdy i v hodnotě někoFoto J. Poledne
10. D. Krčmářová (ROMEO 8 - 10,000).
lika milionů a navíc často nejsou jejich
Dvojice na prvních deseti (postupových) místech
majiteli, ale pouze koně mají v práci.
v obou kategoriích již absolvovaly předepsaných
Těžko by se zodpovídali majitelům,
šest a více startů a do hodnocení se jim započítávají
proč nedokázali zajistit, aby nedošlo ke
čtyři nejlepší výsledky.
zranění. Přimlouvala bych se k opatřeV kategorii NOVICE CUP mohou ještě útočit na
ní, aby alespoň hřebci měli na každých
účast ve finále DARWIN (Chelbergová), AVIGNON
závodech k dispozici pevné boxy. Bylo
26 (Kološ), případně i CHARISMA (Vaňková)
by to bezpečnější pro ně, ale i pro okola H.SENDY (Krupková).
ní koně. Vím, že některé oddíly to řeší
V kategorii TOP TEN CUP mají finálové ambice
přemístěním svých klidnějších a bezi ARCON (Onoprienko), ONDRÁŠ/DAF (Půlpánová)
problémových koní do mobilních boxů,
a BONHEUR FS (Sigismondi). Zavřené dveře do
čímž se jim uvolní prostor alespoň pro
finále má zřejmě stříbrná medailistka z MČR Š.
hřebce. Věřte mi, že vím o čem mluvím
Koblížková (BLACORO-K MaK), která v důsledků
a ze zkušenosti vím, co dokáží hřebci
dovolené v zahraničí a plánovaných zahraničních
stojící vedle sebe zvláště v blízkosti klistartů již nemůže (pokud své plány nezmění) absolsen. To nemůže žádný mobilní box
vovat požadovaných min. šest startů.
vydržet. Je mi jasné, že tím přibude
Konečné sestavy startujících ve finále v Praze na
práce pořadatelům, možná se budou
Cís. ostrově (30. září - 1. října) určí výkony jednotlimuset i domluvit s majiteli u nich ustájevých dvojic na závodech v Kunčicích (20. srpna), CDI
ných koní a poskytnout jim na ty dva
Mar. Lázní (25. - 27. srpna), Komořanech (9. září)
nebo tři dny slevu, ale odpadne jim
a Soběšicích (10. září). Podrobnosti k ČDP najdete
zase dohadování v průběhu závodů,
na adrese www.cjf.cz pod logem ČDP.
J. Žižka
projevy nespokojenosti jezdců a majitelů koní. Hlavně se omeMezi mladými jezdci kraluje L. Půlpánová a DAF zí tak možnost zranění
koně, díky kterému
ONDRÁŠ
můžou být veškeré naděje jezdce na účast na MR odpískány a to nemluvím, jak drahá je
v dnešní době léčba koně.
Ráda bych se vyjádřila k několika skutečnosTakže jak vidíte nenapadám,
tem týkajícím se průběhu letošního MČR v drenehádám se, neosočuji. Snažila
zuře, o nichž se vedly v Brně debaty, ale nikdo
jsem se jen nadnést dva problése k nim jako vždy neodváží veřejně vyslovit
my, jejichž řešení by mohlo přia tím je ani nelze ani řešit. Jsem si vědoma, že
spět ke zlepšení vztahů mezi
se pohybuji na velice tenkém ledě, ale ujišťuji čtedrezurními jezdci, pořadateli,
náře, že nechci rýpat, osočovat a kritizovat a prorozhodčími a samozřejmě
to ke svým připomínkám připojuji i konstruktivní
i vedením ČJF. Tyto vztahy byly
návrh řešení, který mohou kompetentní osoby
vždy problematické, protože drezvážit a rozhodnout. Předesílám, že nejsem
zura nikdy a nikde na světě
nikým naočkována a píši jen své osobní názory,
nebude zcela objektivní, tím spíš
se kterými se můžete nebo nemusíte ztotožnit.
by jsme se měli snažit omezit
Vzhledem k vítězství našeho koně ve své katemožné problémy na minimum
gorii, si troufám doufat, že mě nikdo nebude podeFoto P. Loudová
alespoň tam, kde to jde a aleszřívat, že se chci mstít nebo se cítím ukřivděná,
poň na takových závodech jako
myslím si, že tato pozice mi dává možnost nezauVpravo zlatá M. Habásková (SAPIENS K) se stříbrnou
je mistrovství republiky.
jatě hodnotit, protože nám opravdu nikdo neublížil.
Renata Habásková J. Perníčkovou (IBRAHIM II)

Český drezurní
pohár po mistrovství

Ještě jednou Brno
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ZE ZAHRANIČÍ

Český skokový
pohár do finiše
(Dokončení ze str. 1)
Kolbiště v Hradci Králové i celé zázemí sklízí
většinou jenom chválu. Tentokrát však měli
i v takovém areálu pořadatelé plné ruce práce,
aby zvládli nepřízeň počasí, která se na střední
Evropu snesla po vlně tropických veder. I když
terén kolbiště zvládl přívaly vody dobře, horší to
již bylo s opracovištěm a trpěli i diváci na tribunách a komunikacích. Závody tak byly pochopitelně výrazně poznamenány.
K Velké ceně Hradce Králové (-T**-) nastoupilo
21 dvojic. Pořadatelé využili svých mezinárodních
aktivit a atraktivitu soutěže tak zvýraznili jezdci ze
zahraničí startujících na koních JK Všemily.
V prvé řadě to byla Z. Zelinková, která se objevila
u nás letos vůbec poprvé. Do Hradce si přivezla
nejen všemilského CATRICK ORION, ale i svého
nejlepšího koně ze současné stáje v SRN SCATMAN. Druhým, tentokrát již skutečně zahraničním
jezdcem, byl Ch. Frazer z Německa, který sedlá
nyní dalšího všemilské koně MAGIC BOY a LYRA 7.
Že jsou koně v dobrých rukách dokládá i skutečnost, že se všichni objevili v osmičce postupující do finále. V ní byli nejen tři bezchybní (P. Eim
- OSCAR AgramM, Ch. Frazer - MAGIC BOY
a P. Doležal - CHARLOTTE Biofaktory), ale i tři
dvojice s jednou a dvě se dvěma chybami. První
dva bezchybní P. Eim a Ch. Frazer zopakovali
nulu i ve finále. Z vítězství se radoval P. Eim na
OSCAR AgramM, který byl o více jak dvě vteřiny
rychlejší než německý závodník. Třetí skončil
P. Doležal s CHARLOTTE Biofaktory před
N. Bielikovou - ALF 4 + 0 (Hipodrom Most) a opět
Ch. Frazerem na LYRA 7 4 + 4. Další dvě místa
pak obsadila Z. Zrelinková na CATRICK ORION
a SCATMAN (oba 8 + 0).

Foto: J. Gebauer

Vítězem 10. kola ČSP ve Frenštátě p. R.
se stal Z. Žíla - LE PATRON

Velká cena Frenštátu
ČSOB Velká cena Frenštátu pod Radhoštěm,
která byla současně desátým kolem ČSP a
proběhla v rámci 36. ročníku Ceny Radegastu
12. - 13. srpna na kolbišti Na Nivách.
Připravovaná Velká cena byla provázena nervozitou, protože ve stejný termín probíhalo CSIO
Bratislava a dobře dotované závody Cena PCT
Ptýrov. Proto byl změněn rozpis z -T- na -ST-,
aby se nakonec přece jen skákalo -T*- s následným finále. V Velké ceně startovalo šestnáct dvojic z nichž dvanáct se počítalo do ČSP. V základním kole zvládnul parkur bezchybně pouze Z. Žíla
s LE PATRONEM (Mustang Lučina) a když čisté
konto přidal i ve finále, zvítězil. Dalších pět dvojic
jednou chybovalo, ale ve finále čtyři předvedly
bezchybný výkon, proto pořadí stanovil dosažený

ZPRÁVY

Reakce na článek
Naši politikové
Vážený pan Ing. Jaroslav Pecháček - prezident ČJF
Vážený pane inženýre,
oznamuji Vám jako prezidentovi ČJF, že dnešním dnem tj. 7. 8. 2006 odstupuji s okamžitou platností z funkce viceprezidenta ČJF pro ekonomiku.
Důvodem tohoto mého rozhodnutí je článek JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, CSc „Naši politikové“,
otištěný v časopise Jezdec č.15, ve kterém autor článku označuje činnost orgánů ČJF v ekonomické
oblasti jako diletantskou.
Jako dosavadní viceprezident ČJF pro ekonomiku jsem vykonával tuto činnost v rámci ČJF vždy
s maximálním odborným nasazením, které vycházelo z mé více jak třicetileté odborné ekonomické
praxe. Vzhledem k tomu, že tento nepodložený názor autora uvedeného článku mě osobně velice
uráží a znevažuje moji dosavadní práci ve prospěch ČJF, oznamuji Vám toto svoje rozhodnutí.
Oznamuji Vám, že současně s touto abdikací na funkci viceprezidenta ČJF pro ekonomiku se
vzdávám funkce místopředsedy Severočeské oblasti ČJF pro ekonomiku a tuto skutečnost současně
oznamuji vedení Severočeské oblasti ČJF.
Toto svoje rozhodnutí současně postupuji ke zveřejnění redakci časopisu Jezdec.
Přeji Vám osobně a celému vedení ČJF hodně úspěchů ve vaší složité práci.
Ing. Vladimír Šretr, Ústí nad Labem
Když jsem si přečetl v časopise Jezdec článek „Naši politikové“, musel jsem začít přemýšlet, jaký
měl autor motiv k jeho sepsání a vydavatel k jeho otištění.
Je těžké reagovat sourodým způsobem na nesourodý konglomerát výtek, stížností a laciných srovnání. Tím nejlacinějším je srovnání představitelů ČJF s politiky. Srovnání na první pohled atraktivní, na
druhý pohled však zcela mylné. Politik je člověk, kterého z našich daní platíme za účelem správy
veřejné. Místo v politice je pro řadu lidí atraktivní z několika důvodů. Jedním z nich je jistě kvalitní
ohodnocení za zodpovědnou práci, někdy zdařilou, někdy méně. Kvůli v politice dostupným požitkům
(hmotného i nehmotného rázu) se zřejmě nikdy nedočkáme situace, že budeme prosit občany země,
aby se vůbec vydali na politickou dráhu. Zájemců bude vždy dostatek, jejich úroveň v tuto chvíli
nehodnoťme.
Nyní se podívejme na situaci v ČJF. Ve vedoucích pozicích jsou pouze lidé, kteří zcela zadarmo
věnují svůj čas jezdeckému sportu proto, aby ten mohl vůbec fungovat. Jediným požitkem je tu pocit
z dobře odvedené práce. Proto získat člověka pro takovou veřejnou funkci skutečně není lehkou záležitostí. Je smutné, když jeden takový člověk po nevybíravých invektivách odstoupí ze své pozice
viceprezidenta pro ekonomiku. Smutné je to proto, že se jedná o člověka, který byl nejerudovanějším
na své pozici během mnoha posledních let. Pokud JUDr. Staněk zná odborníka z oblasti ekonomie,
který by chtěl zcela zdarma a za pískotu davů přispět ke zdárnému chodu federace, čekáme na jeho
doporučení. To jsem chtěl říci úvodem.
Kromě toho nevím, jakým způsobem se řídí organizace na bázi široké diskuse. Když si JUDr. Staněk vypůjčil srovnání z politiky, asi je mu dostatečně známo, že zastupitelský princip znamená předání rozhodovacích pravomocí do skupiny vybraných osob. Celospolečenská diskuse (byť v našem jezdeckém rybníčku) je krásným zaklínadlem, ale snad ani sám autor nevěří tomu, že takovým
způsobem lze v reálném čase přijímat a realizovat jednotlivá rozhodnutí.
Nyní bych rád řekl pár slov k uvedeným výtkám.
● Pokud jde o agenturu Peron, spolupráce s ní byla ukončena právě z toho důvodu, o kterém
hovoří JUDr. Staněk - totiž kvůli neuspokojivým výsledkům.
● Ke stanovám ČJF a disciplinárnímu řádu mohu říct jen to, že byly zpracovány profesionálními
právníky.
● Jde-li o pana Vítovce, k tomu mohu uvést jeden, nerelativní a lehce ověřitelný fakt. Panu Vítovcovi nebyla znemožněna sportovní činnost. Soud i sám pan Vítovec jakožto jediný jednatel firmy Equitop, s.r.o. uznal dlužní částku vůči ČJF a pak ji neuhradil, ačkoli se k tomu zavázal. K dnešnímu dni
jde o částku 724 000,- Kč včetně smluvní pokuty, nepočítaje výši úroků. Proto rozhodl VV na svém
prosincovém zasedání 2005 takto: „Vzhledem k tomu, že pan Vítovec je jednatelem společnosti Equitop, s.r.o., jejímž byl do vyhlášení konkursu dne 2. 11. 2004 50% vlastníkem (zbylých 50 % ve vlastnictví manželky) a která nemá do dnešního dne vypořádán finanční závazek vůči ČJF ve výši 324
399,40 Kč, nedoporučuje Výkonný výbor z morálně-etických důvodů, aby pan Vítovec nadále reprezentoval Českou republiku.“
● Paní Pánková dluží skutečně ČJF částku, kterou ta za ni zaplatila vůči FEI. Neobstojí tvrzení, že
viníkem byla ČJF, protože nebyla přeložena veterinární pravidla. Ošetřující veterinární lékař věděl, že
preparát obsahuje nepovolené látky, ale nebyl upozorněn jezdkyní, že ta se chystá na mezinárodní
závody. Přeložená či nepřeložená pravidla nehrají v tomto případě žádnou roli.
● JUDr. Staněk hovoří o tom, jakým způsobem jsem reagoval v časopise Jezdectví na článek Dr.
Krůty. Rád bych upozornil na to, že nešlo pouze o mou reakci, ale o odpověď celého Výkonného
výboru, kterou schválil na svém červnovém zasedání. Jedná se totiž o záležitosti, které se týkají celého vedení ČJF.
V článku JUDr. Staňka se vyskytuje řada dalších velice subjektivních informací (přidržím-li se jeho
tvrzení, že pravda je věc relativní). Cítil jsem však potřebu reagovat alespoň na ty, které dle mého
vlastního názoru nejzřetelněji zkreslují skutečný stav věcí.
Ing. Jaroslav Pecháček prezident ČJF
čas. Druhý skončil J. Hruška na CRYSTAL (Opava Kateřinky), třetí P. Eim na CASSILIUS (ZH
Tlumačov), čtvrtý D. Fialka s LENTINUS
(Mustang Lučina) a pátý se dvěma chybami ze
základního kola Z. Toth na ESEJ (Fresta Brno).
V sobotní Ceně Radegastu -ST**- bylo na
startu dvacetšest soupeřů. V rozeskakování
deseti dvojic viděli diváci pět čistých výkonů
a proto i v tomto případě rozhodoval čas. Zvítězil
J. Hruška na CRYSTAL (Opava Kateřinky) před
P. Kubou na TORO 1 (SS Kentaur) a Z. Žílou
s EVERDEN (Mustang Lučina).
-jge-

Kdo do finále?
Po deseti kolech se stále výrazněji odděluje
čtveřice nejlepších od dalšího pole. Vedou
J. Skřivan a A. Opatrný se 78 body. Za nimi je
v těsném závěsu J. Jindra (76) a o jediný bod za
ním zaostává P. Eim. Pátý J. Štětina má již
odstup 18 bodů. Na změnu pořadí však mají
jezdci ještě dvě závěrečná kola.

-3-

Hatla nejede
do Cách
Česká reprezentace pro Světové jezdecké hry
dostala první a hned velmi vážnou trhlinu. I přes
velmi dobře zvládnutou závěrečnou zkoušku při
CCI*** ve francouzském Vittelu v Cáchách nebude
startovat J. Hatla a KYRENEJJENNELA’S BOY.
I když vše nasvědčovalo, že naše olympijská
dvojice je v tom nejlepším pořádku, BERYMU
začala mírně hřát levá přední noha. K našemu
nejlepšími militaristovi přivolán veterinář Z. Krupil
a sonografické vyšetření odhalilo mírné poškození šlachy. I když se jedná o velmi malé poranění,
přeci jen nelze zcela vyloučit výrazné zhoršení
při tak extrémní zátěži, kterou MS bude. V jezdecké společnosti Horse Academy Radimovice
se tak nakonec rozhodli z účasti na MS odstoupit
a ze Strahova již do Cách putovala omluva.

SPORT

Dvakrát CSIO
CSIO****-W Kiskunhalas
První srpnový víkend začalo v maďarském Kiskunhalas tradiční letní turné české skokové reprezentace po středoevropských CSIO.
Na CSIO****-W Kiskunhalas nás ve dnech 3.-6. srpna reprezentoval O. Nágr s ATLAS a PHILL, A. Opatrný
na FARADAY a CARTOUCHE, J. Papoušek s CHABLIS 121-T a DAN 7-T a Z. Žíla na PINOT GRIGIO
a CARLOS. Vedoucím českého týmu byl Z. Goščík.
Vlnu veder, která trápila nejen obyvatele ale
i koně celé Evropy, vystřídaly s příchodem srpna
deště a lijáky a ušetřeno nebylo ani Maďarsko.
Déšť ještě nenarušil zahajovací čtvrtek, kdy byly
na programu všechny tři úrovně soutěží. Mezi mladými 6 a 7letými koňmi jsme měli jediného zástupce
a byl jím 7l. PHILL O. Nágra. Ten skončil ve dvoufázovém skákání 135/135 po výkonu 0+8 bodů na
12. místě. Všichni naši ostatní jezdci a koně pak
využili zahajovacího skákání pro koně malé túry do
135 cm na čas a zde byl nejúspěšnější A. Opatrný
na FARADAY, který mezi 79 dvojicemi zvítězil,
navíc s velkým přehledem o tři sekundy před druhým nejlepším.

PINOT na kliniku, dobrá zpráva
pro Strakonice
Ve čtvrtek večer však začalo velmi silně pršet.
V našem táboře se navíc vše točilo okolo PINOT
GRIGIO, který začal kulhat na pravou zadní. Protože jeho týmová úloha na blížícím se mistrovství světa v Cáchách převážila nad maďarským Pohárem
národů bylo rozhodnuto, že Z. Žíla ihned odcestuje
domů, kde bude kůň podrobně vyšetřen.
Následně byla u PINOT GRIGIA diagnostikováno naražení spěnkového kloubu s mírným hematomem. PINOT GRIGIO dostal naordinován krátký
klid, ale od pondělí 14. srpna je již normálně zatěžován. Podle vyjádření lékařů se tak nejedná o nic
závažného a tak to zatím vypadá, že účast na MS
v Cáchách není ohrožena. PINOT GRIGIO však přišel o důležitý start ve své přípravě na světový šampionát a tak to vypadá, že se dvojice Žíla - PINOT
GRIGIO zúčastní po cestě do Cách ještě Velké
ceny ve Strakonicích.

Přeložený Pohár
České družstvo v Maďarsku však přišlo o důležitého člena. Bohužel v Kiskunhalas pršelo nejen
celou čtvrteční noc, ale silný déšť pokračoval
i v pátek. Kolbiště bylo zcela zaplaveno a v pátek
v 10.00 hodin bylo rozhodnuto o zrušení celého
pátečního programu. V noci pak naštěstí déšť ustal,
ale i tak museli být povoláni hasiči, kteří ze zaplaveného kolbiště odčerpávali vodu. Naštěstí v sobotu
ráno přeci jen na chvíli vysvitlo stále ještě silné letní
slunce a ve 14.00 tak mohl redukovaný program
CSIO pokračovat.
Bylo rozhodnuto, že bude zrušeno několik soutěží, ale maďarští pořadatelé velkoryse rozdělili
všechny ušetřené finanční dotace do soutěží zbylého programu. Finančně tak byla posílen nejen
Pohár národů, ale i nedělní Velká cena Kiskunhalas, která se tak jela o 36 500 Euro.

REPORTÁŽE
Náš handicapovaný trojčlenný tým si
však nadmíru dobře vedl v sobotním
Poháru. V konkurenci 12 družstev (třinácté
Rumunsko po neúspěšném čtvrtku ze
soutěže odstoupilo) absolvovali naši jezdci
se součtem 14 bodů. Ty inkasoval O. Nágr
na ATLAS, protože J. Papoušek na DAN
7-T i A. Opatrný s CARTOUCHE byli bezchybní. ČR se tak na 8. místě probojovala
do druhého kola. Zde se většina týmu
výrazně zhoršila. Naši se naopak zlepšili
a po výkonech O. Nágr 9 bodů, J. Papoušek podruhé čistě a A. Opatrný 4 body
skončil náš tým na 4. místě těsně o jediný
bod za Polskem. Zvítězilo Německo před
Itálií. Po Poháru národů se stihla již jediná
soutěž a sice skákání do 130 cm pro mladé koně a zde skončil O. Nágr na PHILL
na 22. příčce.
Mladí koně zahajovali nedělní program
a i ve finále si PHILL vedl dobře a po jedné chybě v soutěži do 140 cm skončila
naše dvojice na 13. místě.
Závěrečná soutěž malé tůry (145 cm +
rozeskakování) byla, po redukci programu,
zpřístupněna jezdcům i se dvěma koňmi.
To však nevyužil žádný z našich jezdců
a za ČR zde startoval A. Opatrný na
FARADAY a J. Papoušek s CHABLIS
121-T. Oba naši zástupci si v konkurenci
51 dvojic vedli dobře a probojovali se do
rozeskakování deseti dvojic. Zde pak byl
FARADAY po chybě pátý a CHABLIS po
třech shozeních desátá.
Velká cena měla na startu 48 koní
a i díky velmi slušné dotaci byla její obtížnost (160 cm) na horní hranici. J. Papoušek a DAN již nestartoval a tak jsme měli
dva zástupce. O. Nágr na ATLAS inkaso- V. Macánová - POMPÖS
val 20 bodů, i když vše za velmi lehká
shození. Mezi nejlepší společností tak figuroval opět
a reportáže ve všech soukromých mediích. Na
A. Opatrný. Ten se opět zařadil do elitní desítky pro
závodišti bylo možno potkat nejvýznamnější slorozeskakování. Zde šel velmi dobře a jistě by docílil
venské celebrity, v čestném předsednictvu seděli
vynikajícího času. Bohužel v prudkém obratu po
tři ministři a Velkou cenu předával slovenský prezidvojskoku odmítnul CARTOUCHE pohyb dopředu
dent. Takovou prestiž můžeme našim přátelům jen
a po několika vteřinovém panáčkování na zadních
upřímně závidět.
nohách inkasoval nejen 4 body za zastavení, ale
Zajímavé parkůry stavěl známý Krzysytof Kozianásledně i 13 bodů za čas. Celkových 17 bodů tak
rowski z Polska a z našich byl předsedou veterinárstačilo pouze na 10. pozici. Zvítězil P. Barker na
ní komise MVDr. Zdeněk Žert a rozhodčím Jiří KušBLUE CHIP QUITON z Velké Británie.
ka. Kolbiště bylo ještě před týdnem po vytrvalých
deštích pod vodou, ale pořadatelé udrželi povrch
V Kiskunhalas o Světovém poháru
v přijatelném stavu a kurzy byly přiměřené jezdecké
V rámci CSIO Kiskunhalas se konala velmi důleúrovni. Hodně jezdců mělo problémy se stíháním
žitá schůzka pořadatelů Světového poháru centrální
časových limitů.
a východní Evropy se zástupcem FEI, kterou repreDo Poháru národů nastoupilo čtrnáct týmů
zentoval J. Roche. Za ČR zde jednal generální
a z prvenství radovalo družstvo Velké Británie ve
tajemník F. Lomský a za pořadatele L. Novotný. Na
složení: Paul Baker na 13letém BLUE CHIP QUINsetkání byl definitivně precizován již dlouho diskutoTON II (Grandeur), Sian Price na RAMBO III
vaný návrh pro budoucí organizaci Světového pohá(It’s the Business), Tracey Newmann na 11leté
ru v centrální a východní Evropě. Ten byl kritizován
ALCINA (Handel) a ostřílený matador Geoff Billingpořadateli a účastníky především pro přílišnou rozton na CASSABACHUS(Candolo), s celkovým
sáhlost regionu.
součtem 9 tr. bodů. Jen o dva body víc získalo PolPo jednání bylo navrženo, že by náš region mohl
sko ve složení K. Ludwiczak, L. Jonczyk, P. Morszbýt rozdělen do dvou část. Pro část jižní bude hranityn, J. Skrzyczynski. Třetí příčku obsadilo Německo
cí Česká a Slovenská republika, část severní zahr- J. Kurz, H. Diemer, M. Kühner a A. Thieme (16 ).
nuje Polsko a státy na západ a sever od bývalého
Jen tři jezdci dokázali přejít obě kola bez trestných
Československa. Oba tyto regiony by vedly žebříčbodů.
ky jezdců Světového poháru odděleně.
Bohužel, našim se týden po maďarském úspěProtože se však oba regiony díky historickým
chu už tolik nedařilo. Prvním jezdcem našeho kvarkontaktům prolínají, bude i na to budoucí systém
teta byl Ondřej Nágr na 10letém hřebci ATLAS a po
počítání bodů pamatovat. Jezdci obou regionů
třech shozeních a jednom zastavení inkasoval 21
budou moci získávat body na kterémkoliv závodě
bodů, Veronika Macánová s hnědákem POMPÖS
Světového poháru současného regionu, ale výsledměla tři shození (12), Jiří Papoušek - LA MANCHE
ky jim budou započteny pouze z deseti prvních
T shodil oxer, který už spadl i oběma jeho předzávodů. Každý jezdec si tak bude moci dopředu
chůdcům, pak šlápl do vody, plus čas (9), Aleš Opanaplánovat, kam za body SP vyjede a po absolvotrný a 11letý CARTOUCHE shodili dva skoky (8).
vání desátého závodu bude jeho účet uzavřen.
Celkových 29 tr. bodů tak odsunulo naše reprezenZ každého regionu pak určitý počet jezdců s nejtanty až na předposlední třináctou příčku. Jezdecky
vyšším počtem bodů získá právo startu na společvelmi pohledný parkůr předvedl náš nejzkušenější
ném Finále obou regionů. Postupové právo na svěreprezentant Aleš Opatrný na 7letém holštýnu
tové Finále pak získají první tři umístění z tohoto
LECARINO (Lennon) v nedělní Little Prix, kdy
závěrečného závodu. Pokud bude tento návrh
dostal jediný bod za čas a když ho dokonale napoodsouhlasen, měl by začít platit již od roku 2007
dobil i Jiří Papoušek na VOLONTER T(Voltaire),
a prvé Finále Centrální a východní Evropy bude
obsadili dvanáctou a čtrnáctou příčku. Ze slovenpravděpodobně v Polsku., které již závěrečné haloských reprezentantů zaujala v této soutěži, jedenácvé závody Světového poháru pořádá.
tá z letošního ME ml.jezdců, Monika Noskovičová
na figurantním holštýnu LORD CALETTO.
Grand Prix absolvoval Jiří Papoušek na LA
MANCHE T (Lacros) s deseti a Veronika Macánová
Česká skoková reprezentace se z Maďarska
na 10letém POMPÖS (Phantom) s třinácti body.
přesunula do Bratislavy, kde se konalo 10.-13. srpCARTOUCHE pro drobné poranění nestartoval.
na slovenské CSIO. Čtvrtého v týmu za Z. Žílu doplSoutěž byla velmi náročná a do rozeskakování se
nila V. Macánová s koňmi POMPÖS a L’AMIE.
dostaly jen tři dvojice. Zvítězila Erika LICKHAMMER
Mezinárodní jezdecké závody mají v Bratislavě
ze Švédska na 16letém IRCO MAC (Irco Marco),
více než čtyřicetiletou tradici a za tu dobu se podadruhý skončil Jürgen Kurz (GER) na 9letém LORD
řilo našim nejbližším sousedům udělat ze svého
947 (Lordanos) a třetí britský showman Geoff BILCSIO událost celospolečenského významu. Diváky
LINGTON na 9letém holštýnu CASSABACHUS.
do zaplněných ochozů lákaly všudypřítomné bilbordy, ze soutěží byly dva televizní přenosy
Podrobnosti jsou na: www.csio.sk
-dvoř-

CSIO****-W Bratislava

J. Papoušek - LA MANCHE
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REPORTÁŽE

ME Pardubice
Ve dnech 3.-6. srpna se Pardubice staly podruhé během tří let dějištěm Mistrovství Evropy. Tentokrát pořadatelé organizovali o stupeň vyšší soutěž (CIC**), protože po juniorech přijeli do
Pardubic o evropské kovy bojovat mladí jezdci.
Česká veřejnost se na setkání nejlepších mladých militaristů bezesporu těšila, ale skutečnost,
že se nakonec žádnému z českých jezdců nepodařilo na startovní listinu probojovat, atraktivitu
soutěže přeci jen výrazně snížil. Ne snad, že
bychom mohli pomýšlet na nějaké přední umístění, ale přeci jen hostit mediálně sledovanější
evropský šampionát a přitom muset současně přiznávat, že nemáme dvojici dosahující předepsané
úrovně, je hořké i pro nezainteresovaného aktéra.
A tak se pro evropskou soutěž sjelo do Pardubic 62 koní z 16 zemí. Východoevropské země
byly zastoupeny jezdci z Bulharska, Ruska, Polska a Maďarska.
Vývoj soutěže zcela jasně potvrdil současný
trend hodnocení všestrannosti. I když byl systém
zcela preferující drezurní zkoušku výrazně pozměněn a ne zcela podařená drezura dnes již zcela
automaticky nediskvalifikuje soutěžícího z bojů
o přední umístění, stále ještě zůstává úvodní část
všestrannosti pilířem hodnocení. I mladí jezdci
totiž potvrdili, že nejlepší dvojice absolvují terénní
zkoušku bez problémů a jezdci bývají maximálně
mírně penalizováni za překročení času. Druhou
disciplinou, která pak výrazněji zamíchá pořadím
je tak parkur, kde si mohou ambiciózní dvojice
dovolit maximálně jednu chybu.
Přesně tak probíhala soutěž i v Pardubicích.
Mistrovský titul získala Angličanka A. Young na
HIGHVILLE, která zajela jednu z nejlepších drezur a pak již neinkasovala žádné trestné body.
O zlato přišel druhý Ital L. Roman na FUTE VERGOIGNAN, který byl v drezuře ještě o dva body
lepší, v crossu také s nulou, ale inkasoval za dvě
chyby na parkuru. A stejně tak uniklo zlato
A. Deparade z Německa, z této trojice s nejlepší
drezurou a bezchybným parkurem, ovšem s 10,8
body za čas v terénu.
Nejlepší zástupci ze střední Evropy (Polák
a Bulhar) zaostávali za svými západoevropskými
kolegy v drezúře cca o 10-12 bodů, ale nevyhnuly se ani dalším penalizacím a tak si nejlepší
umístění odnesl Rus P. Žukov na HARLEY na
18. příčce. Kovy v soutěži družstev získala Británie před Švýcarskem a Německem.

Kdyby
Nám nezbývalo nic jiného než srovnávat. Ani
veškerá kdyby však nedopadla pro české barvy
povzbudivě. K otevřené soutěži CIC**, která měla
shodnou drezúru a parkur a terénní zkoušku
o čtyři překážky a cca 600 m snažší, se přihlásilo
osm našich jezdců. Mezi nimi i dva z adeptů ještě
na jaře pomýšlející na účast v šampionátu
J. Grodlová (FINLANDIA) a M. Šedá (MONARCHA). Pokud se týče drezury, tak obě naše
zástupkyně zajely s penalizací v rozmezí 58-60
bodů, což by v šampionátové konkurenci stačilo
na umístění na počátku čtvrté desítky.
J. Grodlová zvládla terén bez chyb na překážkách, ovšem časová penalizace ukazuje, že
některé varianty překonání překážky byly časově
náročné. K tomu přidala i devět bodů na parkuru.
M. Šedá pak inkasovala hodně jak v terénu tak
na parkuru. Nakonec se tak potvrdilo, že přísné

Foto: J. Bělohlav

I dekorování soutěže jednotlivců probíhalo
v Pardubicích za deště
limity vypsané FEI pro účast na evropském šampionátu, byly správné.
V této soutěži tak byl z našich nejlepší
M. Sokol na LEADER na 6. místě. Do první desítky se vešel i J. Kornalík - GIN FIZZ na 8. a
J. Cipra - DAR CHURY na 10. místě. Zvítězil
S. Rodl na SAMSON z Německa.

Kamil Papoušek na IT’S ME-T

Poděbrady se blíží
Již jen týdny zbývají i do pořadatelství našeho
CSIO. To se koná opět v Poděbradech od 7. do
10. září. O start v Poděbradech je tradičně velký
zájem a pořadatelé zvažují, zda budou moci
všechny zájemce o účast přijmout. V termínu
nominativních přihlášek se na Strahově sešly přihlášky z Itálie, Německa, Polska, Švýcarska, Norska, Švédska, Velké Británie, Austrálie, Rakouska, Belgie, Maďarska, Francie, Irska a Slovenska.
To společně z ČR je celkem 15 týmů do Poháru
národů. O účast jednotlivců pak má zájem ještě
zástupce Slovinska a USA. Konečný termín jmenovitých přihlášek je 20. srpna.
Parkury v Poděbradech přijede opět stavět
legendární Olaf Petersson a pro všechny příznivce jezdectví je potěšitelné, že Česká televize
chystá z CSIO výrazně rozsáhlejší zpravodajství
než tomu bylo v minulých letech. Téměř celý
bude přenášen ve dvou vstupech páteční Pohár
národů (ČT4 Sport 14.00 a 17.00) a přímý přenos je tradičně připraven i z nedělní Grand Prix
Poděbrad (ČT 2 - 13.30). Podrobnosti naleznete
na www.csio.cz

Překvapení v Ptýrově
Každý kdo v sobotu 12. srpna dorazil na kolbiště areálu PCT Ptýrov nedaleko Mladé Boleslavi byl určitě příjemně překvapen. První závody
o Cenu PCT Ptýrov představily jezdcům
i návštěvníkům luxusní jezdecký areál, který se
určitě záhy stane důležitou součástí naší pořadatelské scény. Kvalitní pískové kolbiště, zcela nový
překážkový materiál, jezdecká hala i moderní stáje, výborné zázemí pro návštěvníky, prostě vše
co je nezbytné k pořadatelství i velkých či mezinárodních závodů.
Pro čtyři soutěže od 110 cm do -ST**- připravili pořadatelé dotaci 100 000,- Kč, která tak přilákala nejlepší české dvojice včetně P. Doležala
či J. Skřivana. Závody se tak, s 53 dvojicemi v
-S**- a s 27 v -ST**-, nečekaně staly velkou konkurencí i pro kolo Českého skokového poháru ve
Frenštátě pod Radhoštěm.

I Kamil pro JK Tarpan
Stavitelem kursů byl J. Šíma a k hlavní soutěži
nastoupilo 27 dvojic. Pětice koní se probojovala
do rozeskakování. K. Papoušek (JO Srnín) hned
se dvěma. Nejprve na LIVIUS Z-T a pak i na senzační IT’S ME-T. Podle těchto obou koní je zřejmé, že spolupráce se stájí JK Tarpan překročila
již hranice areálu v Odolena Vodě a vedle Jiřího
Papouška se na koních stáje Tarpan objevuje již
i bratr Kamil. Na IT’S ME-T startoval Kamil již
v jihočeské Jemčině na ČSP a stejně tak tomu
bude i ve Strakonicích. Jan nám však Kamil prozradil, po Strakonicích se klisna vrací zpět do
Odolena Vody. Hlavním důvodem této gentlemanské „zápůjčky“ ze stáje V. Hrnčiara je umožnit i Kamilovi Papouškovi účast ve Strakonicích,
v prvním ročníku Memoriálu letos zemřelého otce
Jana Papouška.
Kamil Papoušek využil šanci dokonale
a v rozeskakování nedal nikomu šanci a o téměř
dvě vteřiny byl rychlejší než velmi dobrý
O. Pospíšil na HONTO (Židovice). Třetím bezchybným v rozeskakování byl opět K. Papoušek,
tentokrát na LIVIUS Z-T. Další místa obsadili
jezdci s jednou chybou L. Jandourek na KENDY
Tiscali (Equest) a V. Krajníková s CIKÁDA
(Accom Praha).

Jízdárna Radonice
www.chov-koni.cz
na okraji Prahy 9 - 10 minut
z Černého mostu
● USTÁJENÍ koní v klidném
prostředí a kvalitní péčí
● ODCHOV hříbat na pastvě
V areálu je krytá hala, ven. osvětlené
kolbiště. Jezdecký park pro sportovní
trénink, včetně kolotoče.
Připravujeme jezdce pro ZZV

Tel.: 731 612 800

Foto: J. Bělohlav

Dekorování nejlepších evropských týmů

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Primátor ve Ctěnicích
JK JS Ctěnice v Praze 9 Vinoři pořádá
2. září třetí kolo letošního seriálového závodů
dětských jezdců na pony (ponyhandicap -La ponyhandicap -S-). Pořadatelé určitě vypíší
i jednu zahajovací soutěž, která bude v prvním
oddělení přístupna i neregistrovaným jezdcům.
Stejně jako v loňském roce bude první soutěž
vypsána jako Cena poštovní spořitelny a hlavní
soutěž se jede jako Pohár náměstka primátora
Prahy. Stejně jako v minulých letech bude celé
závody rámovat doprovodný program, který
vyvrcholí psími soutěžemi ve stylu flybaal.
Podrobnosti o závodech i rozpis naleznete na
www.jsctenice.cz

Volvo se štěstím

Foto J. Gebauer
Vítěz hlavní soutěže v Oticích J. Hruška CRYSTAL (Opava Kateřinky)

Hruška v Oticích
JK Agrostyl Otice byl 5. a 6. srpna pořadatelem skokových závodů, kterých se zúčastnili nejlepší jezdci oblasti a dva zástupci Polska. Přes
nepřízeň počasí bylo uskutečněno v sedmi soutěžích 290 startů.
Jezdecký klub má malou členskou základnu,
přesto zvládl náročnou přípravu i průběh za střídavého deště velmi dobře. Jistě není jednoduché
pro domácí jezdce, když musí sami připravit
a postavit překážky, upravit terén na kolbišti pro
soutěž a pak se snažit o nejlepší sportovní výkon.
V hlavní soutěži -S**- bylo na startu 31 dvojic.
Jedenáct z nich zvládlo základní kolo bez penalizace. V prvém rozeskakování šest, proto se znovu rozeskakovalo. Zde byly čtyři bezchybné
výsledky. Nejrychlejší byl J. Hruška s CRYSTAL
(Opava Kateřinky) před D. Fialkou s CARDUCCI
(Mustang Lučina) a R. Doležalem s BOHEMIA
STAR (Hřebčín Suchá).
-jge-

CNC* Drzonkow
Naše přední jezdkyně soutěží všestrannosti se
ve dnech 22.-23. července zúčastnila závodů
CNC* v polském Drzonkowu. Závody probíhaly
ve dvou dnech. V sobotu byla na programu drezura a parkur, v neděli pak cross. Rozpis nabízel
soutěže -L-, CNC* a CNC**. P. Sůrová na BELFAST startovala v CNC*. Naší dvojici se velmi
podařila drezura, kde docílila výsledku 43,57
bodu. Následný parkur, sice s jednou chybou,
však stále ještě stačil na první místo.
V nedělním crossu startovala naše jezdkyně
bohužel téměř v pravé poledne a při 35 stupních
Celsia. V písčitém přeschlém terénu to měl BELFAST opravdu těžké a i když cross absolvoval
bez zaváhání, penalizaci za čas se naše dvojice
nevyhnula. Ta jí nakonec stála vedení, ale i tak je
celkové třetí místo velmi pěkné. Po nevydařeném
Humpolci tak byla jezdkyně z Koles spokojena.
V soutěži startovalo 30 závodníků a vítězkou se
stala Kerstin Pede na Enrillo z Německa. Soutěž
nedokončilo deset dvojic.

FEI Challenge
Cup v Hradišťku
Letošní drezurní FEI Challenge Cup se koná
v areálu jezdecké školy Equus Kinský v Hradišťku u Sadské. Na sobotu 23. září jsou plánovány
soutěže od úlohy dětí až do Sv. Jiří a v neděli 24.
září bude na programu výcviková klinika pro 16
nejlepších účastníků. Ceny do soutěží věnovala
společnost Dance and Jump.
Lektory letošního ročníku jsou pan Rolf Beutler-Bath z Německa a paní Jame Kidd z Velké
Británie. Drezúrní komise zve všechny jezdce,
trenéry, rozhodčí i ostatní zájemce o drezúru ke
sledování této akce.
H. Žižková manažerka drezúrní komise ČJF

Jezdecká podzimní scéna bude bohatší o další
seriálovou soutěž. Postarala se o ni společnost
???? ve spolupráci s firmami Volvo Auto Hase,
Clinique, Pavo, Equiservis a Vlasové studio Vavruškovi. Jedná se o seriál tří závodů, při kterých
budou vypsány vždy dvě soutěže započítávané
do seriálu na úrovni 115/125 a 125/135 cm.
V rámci každého kola budou soutěže dotovány 30 000,- Kč resp. 40 000,- Kč. První kolo
se koná ve Zduchovicích 27. srpna, druhé
v Radimovicích 1. října a třetí v Praze na Císařském ostrově 11. listopadu. V rámci závěrečné
soutěže proběhne i soutěž o exotický zájezd
pro dvě osoby do Thajska, Karibiku či Afriky
a možnost vyhrát vůz Volvo XC90 v hodnotě
1,5 milionu. Tato výhra připadne tomu, kdo ve
finálové soutěži dosáhne přesně tajně stanoveného času. Pokud takový čas nikdo nezajede
zcela přesně bude jezdec s nejbližším časem
odměněn „pouze“ exotickým zájezdem.
Podrobnosti o seriálu naleznete na
www.peta.cz a případné dotazy vám budou
zodpovězeny na: info@peta.cz

Superliga v Dublinu
V roce 1926 věnoval Aga Khan v Irsku velkolepý pohár do soutěže kterou dnes všichni známe
jako Pohár národů. Aga Khan Trophy se jezdí
dodnes a podle současných pravidel získá pohár
do trvalého vlastnictví tým kterému se podaří
vyhrát v Dublinu tři ročníky za sebou. V roce
1930 si natrvalo odvezlo pohár Švýcarsko, v
Irsku zůstal v letech 1937 a 1979 a do Británie
byl převezen v roce 1953 a 1975. Už šestá replika poháru čeká na svého stálého majitele dlouhých 31let. V roce 2003 byla soutěž o Aga Khan
Trophy připojena k Samsung Super lize. V Irsku,
zemi koním zaslíbené, je tento konkúr národním
svátkem během kterého se v areálu závodiště
představí na 1000 koní.
Kurz stavitele Briana Henryho na pohled nepůsobil nijak hrozivě. Sestával z dvanácti překážek,
včetně tradičního dvojskoku nad suchými příkopy. Některým koním dělala potíž kratší vzdálenost
mezi prvním a druhým skokem na trojskoku.
Francouz Jacques Bonnet tam skončil v obou
kolech.
Vloženou důvěru tentokrát vrchovatě splatilo
„náhradní“ kvarteto Německa ve složení Thomas
Voss na LEONARDO B (0/4), Rene Tebbel na
TEAM HARMONY COUPE DE COEUR (9/1),
Ulrich Kirchhoff a CARINO (0/0), Heinrich Hermann Engemann na ABOYEUR W (0/0) a zvítězilo s celkovým jedním bodem. Druzí skončili
Holanďané (4) před domácími Iry (6), čtvrtá skončila USA (17), pátá Francie (24), šestá Velká Británie (29), sedmé Švédsko (43) a poslední znovu
Švýcarsko (65).
K vidění bylo celkem 22 bezchybných parkůrů
a dokonce šesti jezdcům se to podařilo v obou
kolech.
Velkou cenu vyhrála Molly Ashe (USA) na
12letém NEUVILLE (Night Fever), druhý byl Marcus Fuchs (SUI) na 11leté LA TOYAIII (Fortuin
Z), třetí skončila domácí Marie Burke na 13letém
hř. CHIPPISON (Cavalier Royale).
Jak vypadá tabulka před posledním kolem:
Německo (45,125), USA (36), Francie (34), Velká
Británie (28), Švýcarsko ( 27,125), Holandsko
(21,125) Švédsko (19,125), Irsko (17)
Situace kolem sestupového posledního místa
je zamotaná a dvojnásobný počet bodů, které se
budou 14. září rozdělovat v Barceloně, může ještě tabulkou zamíchat.
Podrobnosti jsou na www.dublinhorseshow.com
-dvoř-
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Sportovní
kalendáﬁ
18.-20.8.
18.-20.8.
18.-20.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.-20.8.
19.-20.8.
20.8.
20.8.
20.8.
20.8.
20.8.
20.8.
25.-27.8.
25.-27.8.
26.8.
26.8.
25.-27.8.
25.-27.8.
25.-27.8.
25.-27.8.
25.-27.8.
26.8.
26.8.
26.8.
27.8.
27.8.
1.-3.9.
1.-3.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.-3.9.
2.-3.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.-3.9.
2.9.
2.-3.9.
2.9.
2.-3.9.
2.9.
3.9.
7.-10.9.
8.-10.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
9.-10.9.
10.9.
10.9.
10.9.
10.9.

Poděbrady
CSI* zrušeno
Strakonice
ZL-T, T*, ČSP
Humpolec
C/Z-CIC*/CCN*, A/T finále ZP
Černuc
Z-L
Přítoky
Z-L
Trnové Vísky
Z-S
Ústí nad Labem
ZL-ST + pony
Janov
ZM-L, L**
Náměšť na Hané
Z-L
Karlovy Vary - S. Role
D/ L-TT
Děpoltovice
ZM-S
Třebichovice
D/Z-L
Loučeň
Z-L
Kunčice
D/Z-S, ČDP
Letohrad
Z-S, L**, S*
Troubky
ZM-S
Hradec nad Moravicí ZL-L +pony
Brno - Líšeň L-T, T**, finále ČSP
Mariánské Lázně
CDI***, CDIJ, ČDP
Lásenice u Jindřich. Hradce ZM-L
Mělník
D/Z-L
Páterov
ZM-S
Vondrov
Z-ST, ST*
Most
Z-L
Hradec Králové
ZL-ST
Karviná-Fryštát
ZM-ST, ST**
Albertovec
D/Z-S
Stružná
ZM-L + pony
Dukovany
Z-L
Zduchovice
ZL-ST
Třebenice
ZM-L
Bolehošť - Lipiny
A/T + pony
Pardubice
Z-S Finále KMK
Ctěnice
ZM + pony
Kutná Hora
Z-S
Dražka
Z-S
Řitka
D/Z-S
Čakovičky
ZM-S
Mělník
Z-S, S**
Žitná
ZM-ST + pony, L**
Dunovice
Z-L
Děčín
Z-L
Letohrad
ZM-L, L*
Brno - Žebětín
Z-S
Hybrálec
Z-S
Skaštice
Z-L, D/Z-ST
Dukovany
Z-L
Dolní Moravice
Z-L
Trojanovice
Z-L, L* + pony
Prostějov
D/Z-S
Hlinky
ZM-L
Vondrov
D/Z-S
Poděbrady
CSIO****W
Pardubice
Z-L, A/S-T + pony
Praha Komořany
D/S-T, ČDP
Kosova Hora
Z-L
Nymburk Komárno
ZM-L
Mažice
Z-L
Pohorská Ves
E/ZM-S
Plzeň-Bory
ZM-L
Lhota p. Přeloučí
ZM-L, L**
Nemochovice
Z-S
Drásov
Z-S
Rudná pod Pradědem
C/ZK
JS Gabrielka
D/Z-S
Horky n. Jizerou
ZM-S
Brno - Soběšice
D/Z-TT, ČDP
Popice
Z-S
Přibyslav
Z-L

V Cáchách i zlato
z roku 2004
Ve čtvrtek 10. srpna rozhodnul odvolací soud
pro sport o diskvalifikaci Michaela Frenda z MS,
které se konalo v maďarském Kecskemetu před
dvěma lety. Do konce tak byl dotažen protest
maďarského jezdce Z. Lazára a Belgičana F. M.
Brasseura i obou národních federací jezdců. Bylo
potvrzeno, že u koně spřežení M. Freunda MARY
64 byl zjištěn pozitivní dopingový test a M. Frendovi byla odebrána zlatá medaile i finanční výhra.
Bylo stanoveno i novém pořadí. Mistrem světa
2004 se tak stal Z. Lazár (HUN) před Y. Chardonem (NED) a F. M. Brasseurem (BEL). Nový slavnostní ceremoniál předání medailí se uskuteční
před letošním šampionátem čtyřspřeží v Cáchách.

Za doktorem
M. Hrdonkou
Počátkem července zemřel
v Litomyšli veterinární lékař Miroslav Hrdonka. Protože o jeho zkušenosti a vědomosti se po léta opíral i náš přední jezdec a chovatel
pan Rudolf Skřivan starší, je i autorem malé vzpomínky na tohoto
vzácného člověka.
Pan M. Hrdonka se narodil
v Poličce a studoval zemědělskou
školu v Chrudimi. Již jako student
byl jeho zájem směřován do blízkých Slatiňan, kde v této době
působil jako ředitel MVDr. Lev
Richter. Pan L. Richter měl
M. Hrdonku téměř za syna a již
jako student tak měl možnost
pomáhal při sestavování připařovacích plánů. Dokonce se říká, že tyto
plány po několik let dělal sám a pan
doktor Richter je pouze odsouhlasoval.
Posléze vystudoval Vysokou
školu veterinární v Brně a jeho spolužáky byli např. dva velcí koňaři
MVDr. P. Sedláček a MVDr. J. Bečka. Po studiích nastoupil do Litomyšle jako veterinář, v pozdějších
letech šéfveterinář. Byl i u založení
JO v Litomyšli i Sokola Osík, kde
byl několik let i předsedou.
Jeho veterinární praxi nelze
popsat. Dvacetčtyři hodin denně,
365 dní v roce sloužil koním a nám
všem koňařům v širokém okolí Litomyšle, vždy zcela nezištně.
Neznám nikoho, kdo by ho neuznával. Odešel náhle, tiše bez rozloučení a tak, jak si celý život přál. Bez
parte a pohřbu.
Jeho chovatelské názory byly
vždy vytříbené. Všeho, čeho jsem
v chovu koní dokázal je výhradně
jeho zásluhou. To co řekl, bylo pro
mě zákonem.
Pane doktore mockrát děkuji
a děkuji i za všechny koňaře z Litomyšlska. Nikdy nezapomeneme.
Rudolf Skřivan

M. Ohnheiser - DROSSAN Oil Team

Seven + 2Day
Masters
Za tímto názvem se skrývají devítidenní závody, které se ve dnech
22. - 30. srpna konaly v rakouském
Wiener Neustadtu. Halové závody
v tomto v tomto středisku již důvěrně známe, ale k soutěžím na otevřeném kolbišti se naši jezdci vydali
poprvé. Na základě pozvánky to byli
jezdci: R. Doležal (LOREANA
a ALOUBE Oil Team), M. Ohnheiser (DROSSAN Oil Team a PEGY
Oil Team), P. Klár (CERA a IDEAL
DU HOLME), M. Klár (VENDY 3
a NOLI TANGERE) a V. Šimůnková
(BORGIA Oil Team). Závodilo se na
dvou pískových kolbištích. Tímto
rozsáhlým programem oslavovala
jezdecká a chovná stáj Wiener
Neustadt pořadatelství jubilejních
100. závodů. Závody se mají navíc
stát jistým pořadatelským mezníkem a měly by se pokusit díky široké nabídce v areálu přilákat rozsáhlé spektrum návštěvníků.
Vedle jezdeckých soutěží totiž
pořadatelé nabízeli překrásné koupání v přírodním jezeře a velkorysý
areál umožňuje návštěvníkům možnost spojit sport a odpočinek, což
v dnešní době na běžných jezdeckých závodech není skoro možné.
Široce obsáhlý program od skokových soutěží, soutěže o „Železného
muže“ až ke každovečerním zábavám za doprovodu hudby, vynikající
kuchyně (denně kulinářský večer
s jiným tématem národních jídel
(Španělská, Mexická, Čínská kuchyně) zajistilo zábavu pro každého.
Stejně atraktivní však byly
i samotné jezdecké závody.
V jejich průběhu bylo rozděleno
80 000 EUR. Naši jezdci se zúčastnili soutěží 110-120 cm a získali
řadu vítězství a umístění. Domů si
dovezli celkem 9 pohárů a 15 umístění. Neúspěšnějším jezdcem se
stal Milan Klár, který byl se svými
koňmi čtyřikrát první, dvakrát druhý
a jednou třetí. Jeho bratr Pavel dvakrát druhý, jednou pátý a jednou
šestý. V. Šimůnková jednou první
a dokonce dvakrát třetí v početném
poli startujících na styl. M. Ohnheiser jednou čtvrtý a jednou pátý.
V hlavních soutěžích na centrálním
kolbišti se pak dařilo i R. Doležalovi,
který se však účastnil pouze soutěží

Zrušený Zlín
JK Nížina Zlín oznamuje, že
z technických důvodů ruší jezdecké
a drezurní závody plánované na 16.
a 17. září, které se měly konat ve
Zlíně - Přílukách.

pro mladé koně na styl. Komisařem
byl trenér německé reprezentace Karl
- Heinz Streng. Ve všech kvalifikacích
pro 5leté koně (ALOUBE Oil Team)
a v kvalifikacích pro 6leté koně
(LOREANA) bylo našeho jezdce vidět
vždy v první desítce z třiceti účastníků
v každé kvalifikaci (jedno čtvrté místo
LOREANA a jednou pátý ALOUBE
Oil Team).
M. Ohnheiser na koni DROSAN
Oil Team se zúčastnil kvalifikace na
Derby malé rundy (130 cm) s jednou
chybou. V kvalifikaci na Finále malé
rundy (130 cm) pak skončil s nulou
na 8. místě před M. Klárem na 9. místě. I když se tak oba kvalifikovali do
nedělního finále finálových soutěží se
již naši jezdci nezúčastnili, protože
neměly naplánováno zůstat ve Wiener Neustadtu tak dlouho.
Výsledky naleznete na:
www.horses4sport.com
-mo-

V Klatovech zemřel 9. srpna
po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 85 let Miroslav Urban.
Pan Miroslav Urban patřil
k zakladatelům jezdeckého oddílu TJ Klatovy Luby a jako takový
stál i u založení tradice našich
nejstarších jezdeckých závodů
Ceny Klatov. Té se před několika týdny konal již 47. ročník. Pan
Miroslav Urban byl pochopitelně
jezdec, ale svoji sportovní kariéru záhy vyměnil za kariéru funkcionářskou a po mnoho let pracoval v mnoha funkcích jak
domácí tělovýchovné jednoty,
tak celého západočeského kraje.
Poslední rozloučení s Miroslavem Urbanem se konalo pouze
v rodinném kruhu.

Cvičitel jezdectví
Vzdělávání v rámci vzdělávacích programů v oblasti sportu. Akreditované pracoviště MŠMT ČR otevírá kvalifikační kurz pro cvičitele jezdectví.
Termín : září -říjen 2006 v Brně a v Tetčicích u Brna. Rozsah vzdělávání : cca 170 hodin - formou víkendového
studia. Podmínky a osnovy pro získání kvalifikace cvičitel v jezdectví jsou uvedeny v materiálech ČJF : Vzdělávání
v České jezdecké federaci - Podmínky jednotlivých kvalifikací v jezdectví - platnost od 1. 4. 2005. - také na www
stránkách ČJF.
Zkouška se koná před komisí ČJF Uzávěrka přihlášek : 31. srpna 2006. Informativní schůzka se koná 2. září 2006 v 10,00 hod v Tetčicích u Brna
Přihlášku s uvedením základních údajů (licence min 3 roky,věk min. 18 let), včetně kontaktu, oznamte obratem na
tel.: 604 176 856 nebo 541 562 278 - VFU Brno, e-mail: nesnalovae@vfu.cz

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-

Výsledky
Praha - Gabrielka 28. 7. -Z- (55) 1.
Rothová - Geronimo A (Stáj Poncar Kladno), -ZL- (75) 1. Vítek - Darrius (Jezdecká
stáj Kamenice), -L- (33) 1. Vondráček Aleda, 2. Vondráček - Tashi Delay (Sportovní stáj Vondráček), 3. Vítek - Lukas 10
(Jezdecká stáj Kamenice).
Nebanice 3. 8. KMK -ZM- 4leté klisny
(10) 1. IRIS 4 - Papošek K. (JO TJ Agro
Cheb Nebanice), 2. INDIE 2 - Papoušek K.
(JO TJ Agro Cheb Nebanice), 3. VALERIE
3 - Pěchouček (JK Tachov), -ZL- 4letí hřebci (6) 1. ILČI 4 - Mašek (Ing. Petr Dajbych),
2. VORET - Ditl (ProChemie Trans, s. r. o.),
3. ATOS-H - Švec (JS Mariánské Lázně), L*- 5leté klisny (12) 1. CALIPPA-T Vachutka (TJJ Pegas), 2. ZORKA 2 - Jindra (JS Equitana), 3. SAMBUCA 1 - Vondráček (SS Vondráček), -L*- 5letí hřebci (4) 1.
LORD 17 - Pěchouček (JK Tachov), 2.
GUIDAM SOHN - Navrátil (SS Vondráček),
3. ACTION PERFECT Z - Matějka (Eggersmann Caro as), -S*- 6leté klisny (6) 1. TSARINA/ORIOLA - Doležal (JK Dance and
Jump), 2. KRISSIA - Papoušek (JO Srnín stáj Papoušek), 3. HAVAJ 1 - Šístková (JO
TJ Agro Cheb Nebanice), -S*- 6letí hřebci
(4) 1. CORAL Kuzďas - Papoušek (JO
Srnín - stáj Papoušek), 2. LATIGO - Dohnal
(JK Slavia VŠ Plzeň), 3. ATOMINO Dohnal (JK Slavia VŠ Plzeň).
Brno 4. - 6. 8. MČR Drezura -DD+DJděti 1. Jirsová - CORÁDO 1 (Stáj Jana Jirsová), 2. Jelínková - GRAZIE (JS Veveří),
3. Kotyzová - LITTLE JOE (JK Stáj Adam),
-JD+JD+vJ- junioři 1. Habásková - SAPIENS-K (JK Ronex), 2. Perníčková - IBRAHIM II (JK Heroutice), 3. Skripová - BLUSZ
CZ (JK Skrip Dobročkovice), -YD+SG+vYmladí jezdci 1. Půlpánová - DAF ONDRÁŠ
(TJ Equus Kinsky), 2. Jančářová - SAM (JK
Vega Brno), 3. Hábová - LIBRA 8 (Horse
Academy), -SG+IM1+vIM1- 1. PavlíkováPelikánová - RICCO (JS Pavlík Pocínovice), 2. Koblížková - BLACORO K MaK (JK
Hlinovská), 3. Charvátová - PASCOLINI
(JK Panská Lícha), družstva 1. Jihočeský
kraj (Onoprienko, Jančaříková, Civišová),
2. Jihomoravský kraj (Jančářová, Kružíková, Honková), 3. Praha (Sigismondi, Marešová, Kadlecová).
Otice 5.-6.8. dvouf. sk. 110/115 cm
(64) 1. Pletnicki - LAWA (JK Rimex),
dvouf. sk. 115/120 cm (76) 1. J. Hruška Baloubet’s Son (Opava Kateřinky), 2.
Hošák - GEJZÍR 2 (ŠZP Nový Jičín), 3. E.
Ludvík - JESSICA 7 (Velká Polom), -S*(26) 1. Doležal - NUEVA LA ZARRA (Hřebčín Suchá), 2. Šindler - ARANKA 7 (Agrostyl Otice), 3. Urbanský - ALITA FAU
(B.U.K. Opava), mini-maxi (10) 1. J. Hruška - GOMERA - 170 cm (Opava Kateřinky),
2.ex aequo (160 cm) Holušová - NAIROB
(Starý mlýn Opava), Bajnar-SALWADOR
(Baník Ostrava), Šindler - ARANKA 7
(Agrostyl Otice), -ZL - (29) 1. M. Hruška GRADARCO (Opava Kateřinky), -L ** -

(54) 1. E. Ludvík - JENY, 2. J. Ludvík SUZI (oba Velká Polom), 3. Bajnar - IR 1
(Baník Ostrava). -S**- (31) 1. J. Hruška CRYSTAL (Opava Kateřinky), 2. Fialka CARDUCCI (Mustang Lučina), 3. Doležal BOHEMIA STAR (Hřebčín Suchá).
Hradec Králové 5. - 6. 8. -stup. obt.
do 130 cm- (33) 1. Frazer - LYRA 7 (GER),
2. Veselovská - VELMA (SS Zámek Vilémov), 3. Luža - SHERLOCK HOLMES
S (JS Schneider), -ST**- (25) 1. Šoupal ČARAS (SK Olympia), 2. Zelinková SCATMAN (JK Tarpan), 3. Eim - OSKAR
Agramm (JK ZH Tlumačov), 4. Zelinková CATRIK ORION (JK Tarpan), 5. Šoupal C.C. CASH KENTAUR (SK Olympia), dvouf. sk. 130/135cm- (21) 1. Luža JAMES BOND-S (JS Schneider), 2. Veselovská - DONA 9 (SS Zámek Vilémov), 3.
Zelinková - LA OLYMPIC (JK Tarpan), ST*- (23) 1. Černohorský - FERNET 1 (JO
Černík), 2. Luža - SHERLOCK (JS Schneider), 3. Veselovská - VELMA (SS Zámek
Vilémov), 4. Skřivan - RYTMA CaC (Stáj
Manon), 5. Frazer - LYRA 7 (GER), -T**(21) 1. Eim - OSCAR Agramm (JK ZH Tlumačov), 2. Frazer - MAGIC BOY (GER), 3.
Doležal - CHARLOTTE Biofaktory (JK Dance), 4. Bieliková - ALF, 5. Frazer - LYRA 7
(GER).
Stará Boleslav 5. - 6. 8. -stup. obt. do
110 cm- (41) 1. Kopecká - ADRIE (JK
Poděbrady), -L*- (66) 1. Vondráček - ALEDA (SS Vondráček), 2. Sloup - VIGO 1
(TJJ Lysá nad Labem), 3. Sloup - BORGIO Evroškol (TJJ Lysá nad Labem), -S*(38) 1. Vodseďálková - LEO LUSTIG (JS
Javorník), 2. Buben - RHAPSODY (Stáj
Buben), 3. Jandourek - CHRISTOFER (JK
Vacek Bělá p. Bezdězem), 4. Hassová CABALLERO 49 (TJ JO Nisa Jablonec),
5. Hynek - GOTTWARD AEGON (Zámecká jízdárna Úholičky), -Z- (10) 1. Hrdinová
- TARA 8 (Stáj Equest), -Z- koně start.
prvním rokem (12) 1. Šlechta - PRETTY
LADY Biofaktory (Stáj Šlechta), -Z- dvouf.
sk. (49) 1. Švehlová - HALLI (JK Stará
Boleslav), dvouf. sk. 110/120- (28) 1. Mixtajová - GWENDA (JK Troja Praha), 2.
Nováková - VALENCIE 1 (JK Stará Boleslav), 3. Šveňková - QUINCEY JONES
(JK Dance and Jump).
Hluboká nad Vltavou 5.8. Malá cena
města -ZM- pro 4. a 5leté koně 1. rokem
(19) 1. Průša - CORTÉZ 4 (JK Chadeva),
dvouf. sk. 100 - 110 cm (47) 1. Pěknicová
- JESSTER (JK Kavalo Tábor), volba překážek do 120 cm + žolík (45) 1. Mayer CONSTANZE (JS Ohrazenice), 2. Papoušek - CHELSEA (JO Srnín - stáj Papoušek), 3. Skálová - ALIGÁTOR (SS Skála
Třeboň), -L**- (23) 1. Horký - AMALTEA
(JK Tandem Dubenec), 2. K. Papoušek SILVER 4, 3. K. Papoušek - LAZARAS (JO
Srnín - stáj Papoušek).
Nymburk Komárno 5.8. -ZM- děti (9)
1. Krňanská - PERŠING (Equuleus Praha),
koně 4 a 5leté 1. rokem (13) 1. Vorlíčková RACHEL (Přední Lhota), -Z- koně 1. a 2.
rokem (19) 1. Kupcová - ŠERY (Kupec), -

ZL- (29) 1. Stěcher - TEČKA (Dítě a kůň), L- (11) 1. Crnková - YELLOW MAN (Bost
Praha), 2. Brixí - DRAKONA (JK Sobotka),
3. Novák - POLEMIK KINSKÝ (Equus Kinsky).
Horky n. Jizerou 6. 8. -Z- (30) 1. Vančura - HORALKA (JK Železnice), -ZL- (22)
1. Malá - TOP GUN (Malá jezd. Spol.), -L(23) 1. Charvátová - FRANCIE (JS Strážné), 2. Chýle - RAVEL (Stáj Chýle), 3. Vodseďálková - SOLIBRIA (JS Javorník), -S(14) 1. Crnková - YELLOW MAN (Bost Praha), Vodseďálková - LEO LUSTIG (JS
Javorník), 3. Chýle - RAVEL 1 (Stáj Chýle).
Mariánské Lázně 10. 8. KMK -ZL4leté klisny (13) 1. IBIZA - Šafrata (JK
Louňovice), 2. ITÁLIE - Šístková (JO TJ
Agro Cheb Nebanice), 3. SALOME 4 Smrčka (JK Třebívlice), -ZL- 4letí hřebci
(5) 1. CORTÉS - Dohnal (JK Slavia VŠ
Plzeň), 2. EMANUEL - Papoušek (JO
Srnín - Stáj Papoušek), 3. ILČI 4 - Mašek
(Ing. Petr Dajbych), -L- pro 5leté klisny
(11) 1. KIRA 1 - Doležal (JK Dance and
Jump), 2. ARÁLIE - Vondráček (SS Vondráček), 3. UNA SAPHIRA - Papoušek (JO
Srnín - Papoušek), -L- pro 5leté hřebce (4)
1. URANUS - Papoušek (JO Srnín - Stáj
Papoušek), 2. GUIDAM SOHN - Navrátil
(Tomáš Navrátil), 3. LORD 17 - Pěchouček (JK Tachov), -S- pro 6leté klisny (5) 1.
TSARINA/ORIOLA - Doležal (JK Dance
and Jump), 2. REBEKA 8 - Papoušek (JO
Srnín - Stáj Papoušek), 3. ALABAMA 1 Doležal (JK Dance and Jump), -S- pro
6leté hřebce (4) 1. DOVER - Papoušek
(JO Srnín - stáj Papoušek), 2. CORAL
Kuzďas - Papoušek (JO Srnín - stáj

Papoušek), 3. LATIGO - Dohnal (JK Slavia VŠ Plzeň).
Ptýrov 12.8. stupň. obt. + žolík (57) 1.
K. Papoušek - BARONESSE (JO Srnín),
dvouf. sk. 120/130 (71) 1. Skřivan RAMARA Elkor (Manon Litomyšl), 2. Sloup
- BORGIO Evroškol, 3. Sloup - VIGO (Lysá
n.L.), -S**- (53) 1. Jandourek - CHRISTOFER (Equest), 2. Stružinská - LIPKA UNIREN (Gasstr), 3. Krajníková - CIKÁDA
(Accom Praha), -ST**- (27) 1. K. Papoušek
- IT’S ME-T (JO Srnín), 2. Pospíšil - HONTO (Židovice), 3. K. Papoušek - LIVIUS ZT (JO Srnín), 4. Jandourek - KENDY Tiscali
(Equest), 5. Krajníková - CIKÁDA (Accom
Praha).
Frenštát p.R. 12.-13.8. dvouf. sk.
120/130 cm (41) 1. Kincl - ANABELL 1
(Horymas Hor.Město), 2. Bajnar - IR 1
(Baník Ova), 3. M. Klár - Vendy 3 (Agrostyl
Otice), stup. obt. do 130 cm (47) 1. Žíla EVERDEN (Mustang Lučina), 2. Bajnar GRAVENTO (Baník Ova), 3. Žíla - LE
PATRON (Mustang Lučina), Cena Radegasta -ST**- (26) 1. J. Hruška - CRYSTAL
(Opava Kateřinky), 2. Kuba - TORO 1 (SS
Kentaur), 3. Žíla - EVERDEN (Mustang
Lučina), 4. Staňová - LOTTE-T (FRESTA
Brno), 5. Fialka - LIGORETTO (Mustang
Lučina), -S**- (19) 1. Kopišová - LUSY 2
(Frenštát p.R.), 2. Bajnar - MATA 1, 3.
Bajnar - IR 1 (Baník Ova), VC Frenštátu
p.R. -T*- (12) 1. Žíla - LE PATRON
(Mustang Lučina), 2. J. Hruška - CRYSTAL (Opava Kateřinky), 3. Eim - CASSILIUS (ZH Tlumačov), 4. Fialka - LENTINUS (Mustang Lučina), 5. Toth - ESEJ
(FRESTA Brno).

Ruční a hydraulické lisy na ovoce,
drtiče ovoce, šrotovníky a mačkače obilí,
použité plastové sudy s víkem 250 l - 300 Kč.
Ceník zašleme

Zahrádkářské
potřeby Trojan
Silo u vlakového
nádraží
688 01 Uherský Brod
tel./fax: 572 633 362
www.petrtrojan.cz
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