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Konû na Îofínû
Slavnostní galavečer jezdeckého sportu,
kterým slavnostně a symbolicky zakončují
uplynulou sezónu jezdecké discipliny skoky
a drezúra, se konal v sobotu 11. března
v Praze na Žofíně. Hlavním pořadatelem
byl opět časopis Jezdectví.
Uspořádat galavečer s vyhlašováním
pravidelných anketních výsledků, s připomínkou uplynulé jezdecké sezóny
a s dekorací Koní i Jezdců roku není snadné. Úskalí přináší v prvé řadě se neustále
opakující a tradiční program, který režii
večera nedovoluje příliš mnoho novinek
a změn. Toho jsme ostatně svědky při
záplavě všech ostatních ceremoniálních
večerů, kterými českou veřejnost zásobuje
kulturní obec. I jezdecký sport má své ustálené anketní kategorie a tudíž nikdo nemohl od galavečera očekávat nějaké převratné novinky.
V sobotu 11. března 2006 bylo na programu celkově 10 vyhlašovaných kategorií
a z nich ve dvou případech byli oceňováni
i umístění na druhém a třetím místě. Ohlášeným moderátorem večera byl z jezdeckých kolbišť známý hlasatel Miroslav Červený a myslím, že se na něho většina
účastníků jezdeckých soutěží těšila. Asisto-

vala mu zpěvačka Tereza Duchková, která
pochopitelně také zpívala.
Reprezentativní Žofín není v pořadatelství podobných akcí žádným nováčkem
a nabízí pořadatelům dnes již standardní
možnosti světelných efektů a sálových
ohňostrojů. Všeho bylo bohatě využito při
zahájení večera, který byl plánovaně posunut na 18.45, kdy se sešli poslední hosté.
Slovo poslední však není zcela na místě,
protože jak se ukázalo, celá řada hostí
vynechala prvé dvě hodiny slavnostních
ceremoniálů a dorazila až na plesovou
část. A tak se stalo, že i když byly lístky na
akci zcela vyprodány a pořadatelé byli na
poslední chvíli velkým zájmem donuceni
přistavit další dvě řady sedadel, nepřehlédnutelná část hlediště zela prázdnotou.
V uspořádání diváckého sezení se pořadatelé poučili z minulého ročníku. Nejen,
že první sálu byla sestavena do divadelních řad, ale především se organizátoři
alespoň v prvé části večera snažili omezit
průchod diváků do vedlejších prostor.
Kvalitní bylo tentokrát i ozvučení sálu
a nikdo si nemohl stěžovat, že by špatně
(Pokračování na str. 2)

Malajsie unikla
o tři body
O víkendu 17.-19. března se ve Varšavě konalo finále ligy Světového poháru
centrální Evropy. Ambiciózní polští pořadatelé se stále více snaží přiblížit k západoevropskému modelu, který je v celkovém trendu soutěží Světového poháru
zcela určující. Prvním krokem bylo zařazení závěrečného kola seriálu na jaro před
finálové vyvrcholení celé soutěže a druhým pak i spojení skokových a drezúrních
soutěží. Ve Varšavě tak byla na programu
hned dvě finále.
V tom drezúrním se soutěžilo v úrovni
GP a kralovala zde Ruska E. Kalinina na
11l. ROYAL BLACK LABEL, která zvítězila
Foto T. Holcbecher

Foto T. Holcbecher

R. Chelberg - BEACH GIRL

Skokovým koněm roku 2005 se stal PINOT GRIGIO, který na Žofín dorazil ze stájí v Havířově. Gratulaci od B. Polívky a S. Nálepkové převzala majitelka J. Kleszczová.

před Němcem M. Rathem na RENOIR Unicef a E. Hindle s LANCET z Velké Británie.
Ve skokovém finále měla zastoupení
i ČR a prostřednictvím R. Chelberga jsme
zde měli i skutečné želízko v ohni. Do Varšavy odcestoval český tým ve složení
A. Opatrný (NAREW’S SON, GRAND),
M. Šlechta (MAMA MIA, MACARENA) a
Z. Žíla (PINOT GRIGIO, LE PATRON).
Společně s nimi tu pak byl s koňmi BEACH
GIRL a MAGIC BOY R. Chelberg (USA).
(Pokračování na str. 3)
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REPORTÁŽE

Koně na Žofíně
(Dokončení ze str. 1)
rozuměl. Zásluhu na tom měl určitě i
M. Červený, který se svého úkolu zhostil
dobře. Ceremoniály nijak nenatahoval, ani
oceněné při jejich chvilce slávy z jeviště
nevyháněl. Doufejme, že dostane příležitost i v dalších ročnících, aby využil nově
nabyté zkušenosti a možná příště přeci jen
poněkud přidal na své vtipné hlasatelské
suverénnosti, kterou tak rádi vnímáme na
jezdeckých závodech.
Organizátorům večera také dobře klaply všechny technické vstupy. Fungovala
komunikace s dekorovacím místem před
sálem, kde tradičně pózovali fotografům
i kamerám koně. Délka oficiální části tak
nepřesáhla ještě únosné dvě hodiny. Při
prezentaci oceněných bylo video sice
nahrazeno fotografiemi, ale sestřihy byly
živé a myslím, že i díky fotografiím si
všichni odborníci sezónu 2005 dobře připomenuli.

Kdo co získal?
Prvé dva ceremoniály patřily kategoriím
Sponzor a Počin roku. Zde si pro ocenění
přišel za ČSOB zástupce agentury Vera za
podporu Českého skokového poháru
a CSIO Poděbrady a vedoucí sportovní
redakce televize Prima za zpravodajskou
podporu jezdectví v roce 2005.
První část programu pak doplnilo vyhodnocení Poháru časopisu Jezdectví.
Postupně na jeviště dorazili první tři jezdci
jak v kategorii drezúra, tak ve skocích.
Vítězství v Poháru získala v drezúře
Š. Koblížková a ve skocích A. Opatrný.
V první části byli na jevišti Žofína poprvé
i živí koně. Klisničku plemene British Miniature Horse i s hříbětem představil známý
chovatel této hipologické rarity A. Sádlo
z Roztok u Prahy.

Kde byl můj pes!
Druhou třetinu vyplnila anketa určená
jezdecké veřejnosti, která hlasovala pomocí SMS zpráv o Jezdeckou hvězdu roku.
Celkem obdrželi pořadatelé 3 091 zpráv,
které byly zaslány z 1 203 SIM karet. Třetí
místo získala v drezúře A. Zeusová (283 b.)
Foto T. Holcbecher

Drezůrní Jezdec roku 2005 Š. Koblížková

Foto T. Holcbecher

a ve skocích L. Poláková
(122 b.), druhé pak
L. Půlpánová (303 b.)
a Z. Žíla (137 b.)
a z prvenství se radoval
opět A. Opatrný (154 b.)
a v drezúře pak plzeňský
D. Komenda (385 b.).
V této části večera se
pořadatelé inspirovali
naší Jezdeckou ročenkou 2004 a přerušili oficiální program vtipnou
anketní parafrází - volbou Psa roku. Z fotograficky představených Moderátor večera M. Červený s manažerkou drezůrní komise
deseti čtyřnohých miláč- H. Žižkovou
ků pak vítězství získal
Coudy N. Roučkové. I tato komická ankeSešli jsme se po dvanácté
ta však vzbudila v sále jisté emoce
I když jsme na to poukazovali i v minua organizátoři byli dodatečně zahrnuti
lých dvou ročnících, jedním z překvapivých
„statečně žertovnými“ výčitkami opomemomentů vstupu časopisu Jezdectví do
nutých majitelů psů.
historie galavečerů, je opakované distanNově pouze PINOT
cování se od minulých slavnostních vyhodnocení. Pro později narozené jen připoPoslední blok již patřil anketě odborníků.
meňme, že své Jezdce a Koně roku
Pořadatelé ve spolupráci s komisemi ČJF
vyhlašují jezdečtí odborníci od roku 1995,
a VV ČJF oslovili 75 hlasujících z řad
kdy tradici založil J. Kutěj a o pořadatelství
odborné veřejnosti. Ti určovali v každé
kategorii pořadí na prvních pěti místech.
Foto T. Holcbecher
Vedle tradičních Koní
a Jezdců roku 2005 to
nově byla i kategorie
Jezdec roku do 21 let.
V drezúře se v anketních
lístcích objevilo celkem
14 jmen. Nejvíce - 193
bodů - pak získala
L. Půlpánová z Equus
Kinský. Mezi skokany se
hlasující rozhodovali
mezi 21 jezdci a se 138
body zvítězila V. Macánová s Tecton Most.
I méně zasvěcení
věděli, že koně budou
na Žofíně opět na živo.
Ti více zasvěcení mohli
již při příchodu na Žofín Hlavní organizátor večera J. Malinovský společně s Z. Fialkou
tušit, který ze skoko- (uprostřed) blahopřejí Jezdci roku Aleši Opatrnému
vých koní si přijde pro
prvního večera Koně a Jezdce roku 1994
přikrývku Koně roku 2005, podle přese v Litomyšli organizačně postaraly ČJF
pravníku s nápisem Mustang Havířov.
a firmy Litex Litomyšl, Unichov a Hurikán.
V drezúře se pak nikdo jiný než loňský
Ještě šestkrát se pak sešli příznivci jezdecvítěz pravděpodobně nečekal.
tví v Litomyšli, aby se pak v letech 2002
Koněm roku 2005 v drezúře se tak stal
a 2003 stala pokračovatelem tradice firma
opět BLACORO-K MaK manželů KoblížkoGolem. Ta také přenesla galavečer do Pravých ze stáje JK Hlinovská a ve skocích
hy. Na všechny tyto zkušenosti pak v roce
pak havířovský ryzák PINOT GRIGIO. Pře2004 navázalo Jezdectví, které přivedlo
devším tato stáj zasluhuje ocenění za to,
koně až na Žofín. I když tak pořadatelé
že chtěla divákům v sále předvést skutečzdolali poslední a jistě i finančně náročný
ně „pravého“ Koně roku a dovezla koně
schod myslím, že není správné a ani marz více jak 400 km vzdálených stájí v Havíketinkově rozumné předchozí tradici opořově. BLACORO K na Žofíně chyběl, protomíjet. Otázka na závěr tak směřuje k hlavže je na své tradiční zimní přípravě v SRN.
nímu organizátorovi a režisérovi večera
Zastoupil ho jiný slavný kůň Š. Koblížkové
redaktorovi J. Malinovskému.
a Kůň roku 2000 a 2001 bělouš RASPUProč se současný hlavní pořadatel
TIN. Jezdci a majitelé oceněných koní
a pokračovatel tradice slavnostních
manželé Koblížkovi a Z. Žíla s J. Kleszczovyhlášení Jezdců a Koní roku založené
vou převzali poháry, floty a přikrývky od
v roce 1994, tak úzkostlivě vyhýbá přiS. Nálepkové a B. Polívky.
znání, že jeho současné pořadatelské
A pak se vše vrátilo do sálu k závěrečné
aktivity stojí na základech založených
a hlavní kategorii, kterým byli Jezdci roku
organizátory předchozích ročníků?
2005. V této kategorii se opakovala obě
Domněnka, že se vyhýbáme přiznání
loňská prvenství a ocenění opět převzali
delší tradice galavečerů jezdeckého sportu
Š. Koblížková (162 bodů, celkem se na
než jsou tři roky je mylná. Důkazem je
anketních lístcích objevilo 9 jmen) a
např. připomenutí titulů Kůň roku RASPUA. Opatrný (140 b., 14 jmen). A pak již vše
TINA z let 2001 a 2002, který letos přebíral
patřilo plesovému programu a i plesová
cenu za BLACORA-K nebo zmínka v podkapela sklízela od tančící společnosti až do
půlnoci aplaus.
C. Neumann
kladech pro novináře (tzv. informace
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ZE ZAHRANIČÍ
v kostce), kde bylo mj. uvedeno, že se jedná již o 12. galavečer jezdeckého sportu,
s místy konání předchozích ročníků.
Toto číslo je však dosti zavádějící, jelikož drezurní jezdci a koně roku se přidali
až při čtvrtém ročníku v roce 1998, nejméně v jednom případě se současně vyhlašovala všestrannost, jednou voltiž a jednou
se galavečery konaly pro skoky i drezuru
samostatně. Nabízí se tedy otázka, na
jakou tradici vlastně navazujeme? Na tu
skokovou z roku 1995, na společnou tradici
drezurních a skokových galavečerů z roku
1998 (přerušenou v roce 2003), nebo
vznikla tradice zcela nová?
Abychom předešli těmto spekulacím
a nutnosti každoročního vysvětlování pokolikáté se jezdci a koně roku v konkrétních
disciplínách vyhlašují, rozhodli jsme se
s jednoznačnou určitostí číslovat galavečery konané na Žofíně pod již zažitým
názvem „Koně na Žofíně“. Nemyslím, že
by bylo zcela nutné pokaždé připomínat,
kolikátým rokem se která cena vyhlašuje,
zejména pokud je to v každém případě
jinak. Museli bychom totiž zmínit, že Sponzor a Počin roku se vyhlašuje potřetí, skokový Pohár Jezdectví po sedmatřicáté,
drezurní podesáté, Jezdecká hvězda roku
a Jezdci roku do 21 let poprvé, skokový
Jezdec roku podvanácté a drezurní podeváté. Jsem přesvědčen, že pár minut po
skončení galavečera by si to stejně většina
lidí nepamatovala. Každopádně stejně tak
jako jsme letos shrnuli v našem časopise
celou historii Poháru Jezdectví, není jistě
daleko doba, kdy shrneme historii jezdeckých galavečerů s připomenutím nejen
míst, kde se konaly, ale také kdo se na
jejich přípravách podílel.
Foto T. Holcbecher

Koně roku BLACORO K zastoupil jeho
předchůdce RASPUTIN

Kdo je v Lešně?
Na CSI* v polském Lešně reprezentuje
ČR šestice jezdců. Jsou to: V. Macánová
(POMPÖS, LISETTE, L’AMIE), O. Pospíšil
(JUP, HONTO, SARAH 185, CHEEVA),
L. Gladišová (DOLENTON), N. Roučková
(CIWANO, EUPHORY BOY), J. Papoušek
(LA MANCHE-T, CHABLIS 121-T,
IT’S ME-T) a A. Opatrný (SUPREME Oil
Team, NAREW SON, GAMBO).

Do Linze můžeme
Po nominativních přihláškách na CSIO
v Linzi (11.-14.5.) byla ČR postavena do
pozice čekatelů. Získat startovní pozici v na
rokouském CSIO není snadné a podobnou
zkušenost máme již z minulých let. V úterý
21. března však z Rakouska dorazilo příznivější vyjádření a česká přihláška byla přijata.

ZPRÁVY

Malajsie unikla
o tři body
(Dokončení ze str. 1)

Neúprosné počty
Finálová soutěž ve Varšavě byla zvýhodněna koeficientem 1,5 pro zisk kvalifikačních bodů. Bohužel pro R. Chelberga
právě největší soupeř, před kterým vedl
o 13 bodů, získal ve Varšavě nejvyšší
možný počet 30 bodů. Navíc na všech
šesti příčkách, které R. Chelberga od
G. Klettenberga dělily, byli jezdci centrální
Evropy a ti snižovali jeho bodový zisk. Tak
se stalo, že 9. příčka přinesla všemilskému
reprezentantovi „pouze“ 14 bodů. To,

Tento jezdec má své místo v lize SP centrální Evropy díky svému trvalému pobytu
v ČR.
Naše část světa má pro finále tři postupová místa. Před CSI-W Varšava byl na
třetí
příčce
právě
R. Chelberg a tak jsme
Foto T. Holcbecher
byli všichni zvědavi, zda
se jeho prostřednictvím
všemilská stáj začne připravovat na cestu na
finále do Kuala Lumpur.
Rozpis připravil pro
soutěžící dvě úrovně.
Malá runda měla dvě
kvalifikace do 135 cm
a velká runda pak do 145
cm. Ve výsledkovém
součtu obou kol pak pro
nejlepších 30 bylo přichystáno Finále malé
rundy do 140 cm a stejně
tak 30 nejlepších dvojic
postupovalo z kvalifikací
velké rundy do Grand
Prix.
V pátek zahájil nejlépe
Z. Žíla na LE PATRON,
který v soutěži 103/135 PINOT GRIGIO potvrdil ve Varšavě své kvality a nechyběl
skončil po výkonu 0 + 16 v rozeskakování GP
bodů na 14. příčce. I v konkurenci výkonv konečném součtu 103 bodů, stačilo pounostně silnějších koní podal jezdec
ze na 4. místo o tři body za Estoncem.
z Mustang Lučina Z. Žíla (PINOT GRIGIO)
Prohozené pořadí po posledním závodobrý výkon a dokončil první kvalifikaci na
dě je skutečně „k vzteku“. Kdyby se umísGP s jedinou chybou na 13. místě. Zde
til R. Chelberg třetí, G. Klettenberg by
startoval ještě A. Opatrný na GRAND, ale
mohl do Malajsie odcestovat také, prototen chyboval dvakrát. Stejně jako R. Chelže by mu třetí příčku v centrální Evropě
berg na BEACH GIRL.
obsadil Američan. Naopak pro R. ChelV sobotu jsme mezi bezchybnými v souberga bylo poslední postupové právě
těži do 135 cm měli R. Šlechtu na MAMA
a pouze 3. místo.
MIA, ale dosažený čas stačil pouze na
Vítězem letošní centrální ligy se stal
14. pozici. Ve druhé kvalifikaci na GP
G. Kubiak (125 bodů). Ten, i když
(140/145) pak všechny naše dvojice chybos RITUS v rozeskakování GP chyběl, převaly. Z. Žíla a PINOT GRIGIO, stejně jako
ci jen ve Varšavě získal alespoň 8 bodů.
A. Opatrný a NAREW’S SON i GRAND
Své prvenství tak těsně o jediný bod
dvakrát a R. Chelberg s BEACH GIRL
obhájil před dotírající Ruskou L. Kochetonasbíral dokonce 16 bodů. V této kvalifikaci
vou. Ta na ILION KILEN skončila v GP ve
s přehledem zvítězil největší konkurent
Varšavě na 7. místě (17 bodů) a celkově
R. Chelberga v kvalifikaci na postup do
získala 124 bodů.
finále Estonec G. Klettenberg na NOVESZa touto čtveřicí mají již ostatní jezdci
TA, který tak naznačil vynikající formu.
větší odstup a pátá příčka patří polskému
V nedělním finále malé rundy o Pohár
K. Ludwiczakovi za 78 bodů. Čeští jezdci
Euro Agor Centrum o 40 000 zlotých jsme
se svorně ve třech dělí o 14. příčku
měli dva zástupce. Z. Žíla na LE PATRON
a shodně 47 bodů získala Z. Zelinková,
dokončil s 8 body na 22. místě a M. ŠlechA. Opatrný a Z. Žíla.
ta na MAMA MIA po chybách vzdal.
Do Grand Prix (155 cm) se z našeho
týmu probojoval Z. Žíla na PINOT GRIGIO,
A. Opatrný - GRAND a R. Chelberg
s MAGIC BOY. A. Opatrný zopakoval
i v GP výkon se dvěma chybami a tentokrát se našemu Jezdci roku 2005 nedařilo.
Velmi krásný základní parkůr předvedl
Z. Žíla a PINOT GRIGIO, který jako by
chtěl potvrdit oprávněnost volby Koně roku.
Rozeskakování však absolvoval se dvěma
chybami a to stačilo jen na 10. příčku. Nervy našeho týmu však napnul nejvíce
R. Chelberg. I tomu se základní kurs GP
vydařil a i on se dostal mezi 11 bezchybných. Mezi těmi však byl i jeho největší
soupeř. Závěrečné rozeskakování přineslo
R. Chelbergovi lehkou chybu na kolmém
skoku a to jej odsunulo na konečnou
9. příčku. Naopak G. Klettenbergovi na
NOVESTA se dařilo úplně vše a po velmi
dobrém výkonu skončil na 2. příčce za
vítězným D. Deusserem (LUCAS 149) ze
SRN.
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Před Kuala Lumpur
do Říma
Generální sekretář ČJF F. Lomský se
v pondělí 20. března společně s A. M.
Kolářovou zúčastnili neformálního setkání
členských států 1. skupiny FEI v Římě.
Podle informací před samotnou schůzkou
bylo pravděpodobně hlavním důvodem setkání s předsedou skupiny Řekem Freddy
Serpieri, jeho snaha získat od představitelů
států skupiny podporu pro nadcházející
volební souboj na funkci prezidenta FEI.
Připomeňme jen, že vedle F. Serpieriho
kandidují na tuto funkci ještě dánská princezna Benedikta a jordánská princezna
Haya Bint Al Hussein. Volebního generálního zasedání v Kuala Lumpur na počátku
dubna se za ČR zúčastní prezident ČJF
Jar. Pecháček a doprovázet ho bude opět
A. M. Kolářová.
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CSIO ČSOB
Čs. obchodní banka začíná opanovat
jezdecká kolbiště. Již v loňském roce se
stala důležitým partnerem Českého skokového poháru a i v letošním roce pokračuje
tato spolupráce. Zde zastupuje zájmy
ČSOB agentura Vera, se kterou Sdružení
pořadatelů ČSP uzavřelo obční smlouvu
na 3 roky až do roku 2007. I v roce 2006 je
již spolupráce potvrzena.
ČSOB však bude důležitým partnerem
i při pořadatelství našeho skokového
vrcholu sezóny CSIO Poděbrady. Jak se
nám podařilo zjistit byla již uzavřena dohoda o generálním sponzorství a v roce se
oba vrcholy CSIO, Pohár národů i Velká
cena, budou pořádat v bílomodrých barvách ČSOB.
V Poděbradech již na sklonku roku proběhla první fáze rekonstrukce trávníku, při které agentura Golem využívá bohaté své zkušenosti z golfu. Celý povrch byl příčně
rozřezán (vertikutace) a vzniklé spáry pak
bohatě zapískovány. Po jarním tání nyní
čeká trávník druhá fáze, tzv. aerefikace. Při
ní bude celý povrch opět narušen, tentokrát
10 cm hlubokými vpichy. Těch bude až 350
na m2. Celý povrch pak bude opět bohatě
zapískován. Tímto způsobem by měla být
zajištěna nejen výrazně vyšší pružnost povrchu, ale na druhé straně i savost při
nadměrných srážkách.

Junioři jako generálka
Generálku před CSIO obstará letos CSI*
J/Y, které také pořádá agentura Golem. To
se bude konat ve dnech 18. - 20. srpna
a bude otevřeno i pro seniorské jezdce. V připravovaném rozpisu nechybí runda pro ml.
5-6leté koně (120/130). Pochopitelně úroveň
pro juniory a mladé jezdce (soutěže se pojedou společně a kategorie budou handicapo-
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vány rozdílnou obtížností. Pro juniory budou
úrovně 120/135 a pro ml. jezdce 130/145
s finále 135/145). Otevřené pak budou obě
kvalifikace pro Velkou cenu (130/140)
a závěrečná dvoukolová Velká cena bude
úrovně 150 cm s rozeskakováním.
Toto CSI mělo být generálkou na ME
juniorů a mladých jezdců 2007, o jehož
pořadatelství společnost Golem prostřednictvím ČJF usilovala. Bohužel na zasedání büra FEI v Bahrajnu bylo toto pořadatelství přiděleno francouzskému Auvers
a v této chvíli zatím pořadatel není rozhodnut, zda by měl zájem o pořadatelství
2008. Šance ČR na pořadatelství ME Evropy 2008 je po odmítnutí první kandidatury
výrazně vyšší, i proto, že Poděbrady měly,
podle neoficiálních zpráv, již i tentokrát na
zasedání büra mnoho příznivců. O tom,
zda bude společnost Golem o pořadatelství ME 2008 usilovat, však závisí především na budoucích dohodách se sponzory
o spolufinancování takového projektu.

Golem v sedle
Společnost Golem je na našich kolbištích prezentována i jako sportovní stáj
a reprezentuje ji nadějný mladý jezdec
Jakub Novotný. Koně společnosti stojí ve
stájích Tarpan Odolena Voda a tak se trenérem dvojice stal nově příchozí jezdec
č. 1 této stáje Jiří Papoušek. O jeho výhledech na sezónu 2006 jsme již v Jezdci
referovali. Jakub Novotný a stáj Golem
bude mít pro rok 2006 k dispozici dva koně.
Prvním je 6l. PORTORIKA T (Cantus T),
která by měla zvládat úrovně do 130 cm
a mladou nadějí stáje je 5l. westfálský val.
FILIGRANO L (Ferragamo), který by měl
zvládnou soutěže do 120 cm.

Předjaří na
Císařském ostrově
Již několik dní před začátkem kalendářního jara, o víkendu 18.-19. března se
v hale v Praze na Císařském ostrově konaly skokové závody se soutěžemi úrovně -Zaž -ST-. První závody předcházelo několik
lednových a únorových veřejných tréninků.
Sobotní program vyvrcholil soutěží -L*-,
ke které nastoupilo 36 koní. Po rozeskakování šesti dvojic si vítězství odnesl V. Tretera na NATAL (Sport. Stáj Tretera).
Nedělní program pak zahajoval stejnou
soutěží a ve druhém -L*- se mezi 23 startujícícmi nejlépe prosadil zástupce stáje
Schneider Plzeň J. Luža na SHERLOCK
HOLMES-S. Následovala -S*- s 29 startujícími. Parkur P. Koželuha absolvovalo šest
dvojic bez chyby. V rozeskakování byla
z bezchybných nejrychlejší L. Poláková na
RAINBOW STAR (Schaumann Team) před
P. Niščákem na CELESTA Kalek z JK Všemily a J. Papouškem s DAN 7-T z JK Tarpan.
Závěrečná soutěž -ST*- měla 14 startujících. Do rozeskakování postoupily tři jezdci. I podruhé byl bezchybný pouze
J. Papoušek na CHABLIS 121-T (JK Tarpan), který zvítězil před J. Jindrou na
KREACE (JS Bierhanzl) a N. Roučkovou
s EUPHORIE BOY (JK Tarpan).
Letošní program v Praze na Císařském
ostrově pokračuje v pátek 7. dubna otevřenými skokovými soutěžemi až do úrovně
-L*- a dále pak 8.-9. dubna 1. kolem Českého skokového poháru. Ve stejném, termínu zde probíhá i jarní Výstava koní.

Memoriál
Josefa Zicháčka
Za slunečného, ale pravého zimního počasí se v neděli 19. března konal v Opavě Kateřinkách 23. ročník Memoriálu Josefa Zicháčka. Hlavní soutěží byla skoková soutěž -L*a na startu se sešlo 23 dvojic. Do prvého
rozeskakování postoupilo deset koní, do druhého pak pět. V něm byly tři bezchybné
výsledky, proto přišel na řadu čas. Ten měl
nejrychlejší domácí J. Hruška na PALERMO
Auto Sitta, který k vítězství přidal i třetí příčku
na CHARLESTON Auto Sitta. Druhý skončil
také opavský K. Lamich se SHEILA Auto Sitta. Na prvých třech místech se tak představili
koně majitelky je R. Sittové.
-jge-

NOVINKA NA TRHU!!!
• VELKOPROSTOROVÉ HALY
• SKLADOVÉ PROSTORY
• JÍZDÁRNA NA MÍRU!
• JÍZDÁRNA ZA JEDEN DEN
• BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ!
• JIÎ OD 500 000,– Kã!
• Od 10 m ‰íﬁe aÏ do 40 m ‰íﬁe!
• DÉLKA DLE P¤ÁNÍ!
• POUÎITÉ I NOVÉ!
• K DODÁNÍ IHNED!

Vítězem 23. Memoriálu J. Zicháčka se stal
J. Hruška - CHARLESTON Auto Sitta (JK
Opava Kateřinky)

VOLEJTE: Stanislav Polák
Tel.: 608 919 979
Fax: 383 323 432
e-mail: autopolak@cbox.cz
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Kritérium mladých koní
napříč ČR
Letošní seriál soutěží KMK bude zahájen v pátek 21. dubna
prvními koly skokových soutěží na kolbišti v Ostravě ve Staré
Bělé. Drezúristé se sejdou na opačném konci ČR a jejich první
kolo je na programu 22.-23. dubna v Nebanicích.
Rozhodlo o tom setkání zástupců chovatelských svazů Českého teplokrevníka, Slovenského teplokrevníka, Moravského
teplokrevníka a Equus Kinský, které se v Praze na Strahově
konalo na konci února za přítomnosti zástupců ČJF. Oproti
předchozím letům tak nebylo jedno z prvních skokových kol
přiznáno jarní Výstavě koní v Praze na Císařském ostrově.
Zástupci pořadatele výstavy společnosti In Expo Group nesli
v první chvíli toto „opomenutí“ velmi těžce. KMK zde mělo být
opět určitou ozdobou pražské výstavy a ukázkou spolupráce
chovatelských svazů a pořadatelů výstavy. Odpovědní odborníci za sestavení termínové listiny soutěží KMK však argumentovali v prvé řadě velmi časným termínem, který je především
pro 4leté koně velmi komplikovaný. Na druhé straně i administrativními nedostatky, které pořadatelství Prahy provázely. Přes
průběh této diskuse je však již rozhodnuto a Praha letos soutěže KMK neuvidí.

Soutěže KMK 2006
skoky
1. část
21.4.
1.5.
¨
8.5.
10.5.
17.5.
25.5.
14.6.
16.6.
17.6.
2. část
30.6.
21.7.
28.7.
28.7.
3.8.
8.8.
10.8.
1.-3.9.

Ostrava-Stará Bělá
Frenštát
pod Radhoštěm
Nebanice
Brno-Veveří
Mariánské Lázně
Ostrava-Stará Bělá
Mělník
Litomyšl
Písek
Opava-Kateřinky
Humpolec
Ostrava-Stará Bělá
Litomyšl
Nebanice
Opava-Kateřinky
Mariánské Lázně
Pardubice - finále

drezúra
22.-23.4. Nebanice
6.-7.5.
Karlovy Vary-Stará
Role
20.5.
Mělník
20.-21.5. Deštné v Orlických
Horách
10.-11.6. Brno-Soběšice
17.-18.6. Karlovy Vary-Stará
Role
1.-2.7.
Nebanice
5.7.
Mělník
8.7.
Praha-Komořany
8.-9.7.
Otice
15.7.
Mirotice
22.7.
Žitná
22.-23.7. Plzeň-Bory
19.-20.8. Karlovy Vary-Stará
Role
1.-3.9.
Pardubice - finále

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

Pronájem turnajových boxů.

Tel: 728 162 407

ZAJÍMAVOSTI

Koně pro sezónu
2006
Dalším jezdcem, kterého jsme při svém
představování koní pro sezónu 2006 navštívili je Kamil Papoušek (29). Tento jezdec se po dvou sezónách v Hořovicích
a téměř třech sezónách strávených v
JK Všemily vrátil do domácích stájí v jihočeském Srníně. Zbytek sezóny 2005 zde
působil společně se svým bratrem Jiřím,
ale ten dostal na počátku roku 2006 angažmá ve stáji Tarpan Odolena Voda a tak je
nyní K. Papoušek v Srníně jezdcem číslo
jedna.
Společně s ním se o chod stáje stará
ještě bratr Jan, který je ovšem specialistou
na překážkové dostihy. Ve stájích v Srníně
stojí momentálně 40 koní. K. Papoušek jich
má k dispozici pro sportovní účely cca 20.
Většinou se jedná o koně různých majitelů
a pouze čtyři koně patří rodině Papoušků.
Od poslední sezóny nezůstal ve složení
stáje kámen na kameni. Úspěšná CHEEVA
změnila stáj a jezdce a byla svěřena
O. Pospíšilovi do Židovic, SH LEA (maj.
L. Kuzďas) je doma ve stájích u Kolína
a půjde do chovu, CORAL přešel do stájí
JS Belcredi a jezdit ho bude I. Přibyl
a GEMINI T si sebou vzal J. Papoušek do
stájí JK Tarpan.
K. Papoušek tak má pro sezónu 2006
většinou mladé 5-6 leté koně. Z těch starších, alespoň pro soutěže -ST- připadá
v úvahu pouze 10l. SILVER (Rock’n Roll)
maj. L. Verner, kterého dříve jezdila
M. Lasabová a který již za sebou má soutěže do 140 cm. Možná se na kolbišti ještě
objeví i 10l. NIKITA (max. do 130 cm), ale

TERMÍNY
spíše i ona bude zařazena do chovu. A tak
mezi „starší“ patří již jen 7l. oldenburský
BARONESSE (Landor S) maj. L. Kuzďase,
který již absolvoval v Hořovicích při halových závodech letos soutěže -L- a v průběhu sezóny by měl postoupit o stupeň výše.
Ve stejných úrovních (120/130cm) by měl
letos startovat i 6l. val. LA ZARAS T (La
Zaras), v loňském roce třetí při Šampionátu
mladých koní v Ostravě.
A pak je zde již velká skupina koní připravovaných především pro soutěže KMK.
Patří mezi ně 4l. RYTMUS (Radegast) maj.
M. Kukačka a 5letí MAFIE (Faraday)
p. Špalka z Ostravy, CHELSEA (Papillion)
maž. Šlamborových z Děčína a holandská
5l. UNA SAPHIRA (Faldo) p. Přikryla.
Mezi mladými koňmi pak budou působit
i první sezónu startující 6l. holštýnská
PENELOPE T (Lansing) V. Hrnčiara, 4l.
valach VIRTUOS (Caleto III) a 5l. GAM
HRADIŠTĚ (Aldan) T. Krůty.
Na těžší soutěže či dokonce reprezentaci tak v roce 2006 K. Papoušek nepomýšlí.
Snad jen v případě, že by se ještě nějaký
nový kůň objevil. Možná to bude i něco ze
stájí v Hořovicích. Zde již při prvních halovkách „zaskočil“ K. Papoušek za svého
bývalého spolujezdce A. Opatrného, který
kvůli početnímu omezení koní v soutěžích,
není schopen ani všechny koně stáje předvést.
K. Papoušek je však aktivní i při trenérské práci a v průběhu zimy má za sebou již
několik soustředění, při kterém pod jeho
vedením pracovali mladí jezdci v Ústí nad
Labem nebo v Ptýrově (J. Ditl). Stejně tak
ve stájích v Srníně se občas některý z jezdců na několik dní zastaví.
Při naší návštěvě zde zrovna na týdenním pobytu pobýval militaristická reprezentant Petr Myška (Albert Stolany). Využili
jsme jeho přítomnosti pro získání informací
i o koních pro sezónu 2006 v soutěžích
všestrannosti. P. Myška má i nadále v treninku čtyři koně. Se všemi byl na skokové
přípravě v Srníně. Nejvýkonnější je 8l. VIKI
(Landos), který by měl v průběhu sezóny
startovat v soutěžích CIC** a na podzim
možná i v CIC*** v Itálii. Dalším koněm
úrovně CIC** je 7l. BET HRADIŠTĚ (Buenos xx) maj. T. Krůty. Ten má za sebou
soutěže CIC* a letos by měl postoupit
o stupeň výše a startovat i při MČR v Humpolci.
Především soutěže Zlaté podkovy (CIC*)
pak budou určeny 9l. plnokrevníku CATO
(Dara Monarch) a první sezóna čeká na
4l. MERCY (Korzár), který se bude v roce
2006 objevovat v soutěžích KMK.

Sportovní
kalendáﬁ
25.-26.3. Radimovice
hala Z-T
25.-26.3. Hořovice
zrušeno
25.-26.3. Měník
hala ZM-ZL,D/Z-L pouze pony
25.3.
Plzeň-Bory
D/Z-S
25.3.
Náměšť n. Oslavou
D/Z-S
25.3.
Čejov
D/Z-L
26.3.
Heroutice
hala ZM-L, pony ZL-ST
26.3.
Mělník
D/Z-L, pony Z-S
26.3.
Brno-Soběšice
Z-L
1.-2.4.
Mělník
Z-S, pony Z-ST
1.-2.4.
Nová Amerika
hala ZM-S
1.4.
Heřmanův Městec
CIC*/CCN* + pony
1.4.
Frenštát pod R.
V/A-D
1.4.
Čejov
D/Z-L
7.4.
Praha-Císařský ostrov
Z-L
8.-9.4.
Praha-Císařský ostrov
S-T ČSP
8.-9.4.
Mělník
Z-S
8.-9.4.
Pardubice
C/ZK-Z + pony
8.-9.4.
Drásov
Z-ZL, D/Z-L
8.-9.4.
Opava
ZM-L
8.4.
Přeštěnice
Z-L,D/Z-L
8.4.
Ústí n.L.
ZM-L
štátu. I když ještě není rozhodnuta, ani
V. Krajníková nevylučuje, že by se zde
mohla objevit v soutěži seniorek.
Pro letošní rok již V. Krajníková nepočítá
s 16 letým MORNING STAR STING, který
již musel být ze zdravotních důvodů vyřazen z treninku. Naopak do stáje přibyla
i nová akvizice - 6l. holštýnská klisna BALIRINA (Linaro), která by se měla objevit
v soutěžích úrovně -S-. Ve stáji se také těší
na návrat 10l. CAPRIOSA (Continue), která se do sportu vrací po hříběti. Tato klisna
by, vzhledem ke svým zkušenostem i věku,
mohla dosáhnout až na výkonnoszt -ST-.
Sestavu pak doplňují 7letí MADONA
a JASMÍN, kteří jsou oba na úrovni -S-.

Veronika Krajníková

K. Papoušek a holandská 5l. UNA SAPHIRA

O luxusním jezdeckém středisku společnosti Accom Praha nedaleko Radotína jsou
čtenáři odborných jezdeckých tiskovin
informováni. Své koně zde připravuje
Veronika Krajníková (19), jezdkyně, která
má od loňského roku zkušenost i s juniorským mistrovstvím Evropy. Letos vstoupila
V. Krajníková do kategorie mladých jezdců.
Její evropské ambice se tak výrazně zkomplikovaly a navíc ji za nedlouho čeká maturita a následně i přijímací zkoušky na vysokou školu ekonomickou.
Pochopitelně na jezdecký sport čas určitě zbude a jedničkou stáje bude i v roce
2006 10l. CIKÁDA (Azol). Ta by se měla
objevovat v soutěžích zařazených do ČSP
a zahajovacím závodem bude start ve druhém kole v Ústí n.L. Pokud se bude vyvíjet
vše normálně měla by CIKÁDA startovat
i při tradičních zahraničních výjezdech mladých jezdců do Neubeerenu, Babenhausenu či Wiener Neustadtu. Z domácí sezóny
bude vrcholem pochopitelně srpnové CSI
J/Y v Poděbradech a pak i MČR ve Fren-

-6-

V. Krajníková a 6l. holštýnská klisna BALIRINA

Zlatá cihla
při poháru
Český skokový pohár vstupuje do své 5. sezóny a v úterý
14. března se v Litomyšli konala valná hromada Asociace
ČSP. Hlavním bodem jednání
bylo odvolání starého výkonného výboru a volba nového. Členové Asociace potvrdili ve
funkci prezidenta Asociace
ČSP J. Skřivana a i do funkce
hospodáře byl opět zvolen
Z. Goščík. Novým členem tříčlenného výboru se tak stal
pouze R. Smékal, který nahradil ve funkci generálního tajemníka J. Martince.
Současně bylo dohodnuto,
že se Asociace v průběhu
března sejde ještě jednou
a schválí i nové stanovy.
V plném rozsahu byl odmítnut
předložený materiál agentury
Vera, která zastupuje generálního sponzora ČSOB. Asociace považuje všechny dohody
pro rok 2006 za platné, ale pro
podmínky sponzorství roku
2007 budou probíhat mezi Asociací ČSP a agenturou Vera
nová jednání. Zásadně tak platí, že všechny letošní Velké
ceny zařazené do seriálu ČSP
budou pořádány jako Velké
ceny ČSOB a i celý seriál
ponese název ČSOB - Český
skokový pohár.
Novinkou na našich kolbištích také bude zlatá cihlička pro
vítěze, kterou budou při každém kole předávat zástupce
ČSOB.

Dvakrát do Hradce
Pořadatelé také oznámili
dvě důležité termínové změny.
Oproti původnímu kalendáři
byla posunuta Velká cena
Opavy z 23. - 25. června na
termín 30. června - 2. července. Důvodem je posunutí VC
Tarpan v Hradci Králové
z původně zamýšleného tradičního termínu na počátku června až na 16.-18. června, protože na počátku června se koná
v loňském roce českými reprezentanty hojně obeslaný CSN
u J. Hanulaye ve slovenském
Bernolákovu. Nakonec se však
díky tomuto posunu soutěže
ČSP dostanou do lepší pozice
vůči MČR ve Frenštátu, které
tak bude 14 dní po Opavě.
Další změnou pak je, že
oproti minulým letům se pořadatel JK Všemily rozhodnul
uspořádat svoji Velkou cenu
v termínu 5. - 6. srpna také na
kolbišti v Hradci Králové.

Termíny ČSP v roce 2006
VC Praha T**
8. - 9. 4.
VC Ústí n. L. T** 30. 4. - 1. 5.
VC Brno T*
6.5. - 7. 5.
VC Ostrava T*
19. - 21. 5.
VC Kolín ST**
27. - 28. 5.
VC Litomyšl T**
9. - 11. 6.
VC Opava T**
30. 6. - 2.7.
VC Jemčina T*
29. - 30. 7.
VC Všemily
(Hradec Králové) T* 5. - 6. 8.
VC Frenštát T*
12. - 13. 8.
VC Strakonice T* 18. - 20. 8.
VC Belcredi T**
25. - 27. 8.
+ FINÁLE

Pony liga

Podkováři
podeváté

● V heroutické hale se poprvé
soutěžilo v neděli 12. března, ale
závody byly silně poznamenány
sněhovou kalamitou. Na programu
bylo šest skokových soutěží a nejobtížnějším parkurem byl stupeň
-ZL-. V něm zvítězila M. Vranková
na SIR HARLOW (JK Aleko).
V neděli 19. března se závodilo v drezúře. Na programu byly
úlohy -Z 1- a -L 8-. V úloze -Z 1obsadila první místo A. Kučerová
- KORIN (JS Adrasteia). V -L 8zvítězila J. Perníčková na IBRAHIM II. Celkem se představilo
cca 50 dvojic.
● V neděli 26. 3. začíná
v Herouticích tradiční seriál Pony
liga. Kromě kategorií Liga pro
děti do 12 let a otevřené extraligy se závěrečným finále s výměnou koní je letos nově součástí
seriálu kategorie TEENAGER
pro jezdce do 16 let na velkých
koních. Poprvé si také účastníci
odvezou již z kvalifikačního kola
jednotné dekorovací přikrývky
pro vítězné koně, kterými je kromě dalších cen letošní ročník
seriálu dotován.
Halové závody přímo navazují
na soustředění s J. Skřivanem,
tentokrát určené zvláště pro
začínající jezdce a finančně podporované z prostředků pony
komise ČJF. Pořadatelé zvou
všechny účastníky i diváky. Propozice najdete na www.heroutice.cz a www.ponyliga.cz
● Farma Heroutice ve spolupráci s pony komisí ČJF pořádá drezúrni soustředění 14. - 15. dubna
pod vedením K. Chelbergové, které je určeno především začínajícím
jezdcům na pony. Na soustředění
navazuje halový drezúrní veřejný
trénink (Z1, Z2, L8, P4).
● Spolu se soustředěním proběhne 15. dubna seminář pro
rozhodčí, trenéry, majitele koní
na téma - Rozhodování drezurních soutěží dětí na pony, který
povede manažerka drezúrní
komise H. Žižková. Cílem je přiblížení specifik rozhodování
a praktický nácvik. V rámci semináře účastníci obdrží materiál
„Texty pro drezurní rozhodčí“,
který zpracovala lektorka s využitím zahraničních materiálů.
Seminář je finančně podporován
ČJF a účast na něm je zdarma.
Podrobnosti o všech akcích
v Herouticích najdete na
www.heroutice.cz

Ve dnech 31. března a 1. dubna se v Jaroměři bude konat již
deváté mezinárodní setkání podkovářů a příznivců tohoto řemesla. Setkání organizuje SOU Jaroměř, které si tak připomene 120.
výročí založení školy. Součástí
programu bude i celá řada
odborných přednášek odborníků
ze SRN, ukázky podkování
a podkovářské soutěže. Informace o podrobnostech můžete získat na tel.: 491 812 425.

Fríský kůň
na golfu
Friesian Horse-Czech Association (FHCA) spolu s Klubem majitelů a milovníků fríských koní
pořádají v sobotu 25. března
v golfovém klubu v Mstěticích
celodenní povídání o fríských
koních. Akce se koná v rámci projektu organizovaného H. Herčíkovou a dalšími českými chovateli
fríských koní. Hlavní přednášejícím je F. Ermis a jeho povídání je
určené nejen stávajícím chovatelům, ale i lidem, kteří o koupi fríského koně teprve uvažují. Do programu je zařazena také
problematika zdraví a výživy
a několik ukázek na živém modelu. Informace na www.fhca.cz
nebo www.friskykun.cz případně
na tel.: 602 215 347, 724 604 721.

Hořovice už ne
Původně ohlášené halové
závody v Hořovicích, které se
měly konat o víkendu 25.-26.
března byly pro termínový souběh s CSI Lešno a CSI Wiener
Neustadt zrušeny.
I když nám bohužel chybí
přesné informace dozvěděli
jsme se, že na konci února
zemřel jeden z posledních
slavných jezdců čs. meziválečné éry pan Míla Pažoud.
Podle dostupných informací
bylo M. Pažoudovi, který se
v posledních letech již v jezdecké společnosti nevyskytoval 87 let. Jeho nejslavnější období patřilo koním
RARACH a HONORA a byl
v mezi světovými válkami
jedním z mála civilních jezdců, kteří dokázali ohrozit
hegemonii armádních jezdeckých důstojníků.

Blahopřejeme...
● Dne 27. března se dožívá
významného životního jubilea
70 let pan Jiří Němec, dlouholetý člen a činovník Jezdeckého klubu Poděbrady a stále
aktivní rozhodčí.

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

Inzerce

Výsledky
Heroutice 12.3. stupň . obt.
do 100 1. Hažmuková - E.T.
LORICUS (JK Heroutice), -ZM- 1.
Šafrata - GROŠÍK (JK Louňovice),
-Z- 1. Adama - ENRIQUE (JK
Heroutice), -ZL-1. Vranková - SIR
HARLOW (JK Aleko), -ZLPHomolová - NIGHT BOY La Boheme (Zduchovice), -LP- 1. Perníčková - VIDAR (JK Heroutice).
Bernartice 18.3. -ZM- (5) 1.
Šůchová - HLADINA (JK CHK
Bernartice), -Z- (33) 1. Zvára FLAMINGO (JK Tachov Oldřichov), -ZL- (36) 1. Zvára - FLAMINGO (JK Tachov Oldřichov), 2.
Pěchouček - FRODO (JK Tachov
Oldřichov), 3. Kolísek - LOSTI
CHANCE (JK Tachov Oldřichov),
-L- (16) 1. Pěchouček - CABANA
(JK Tachov Oldřichov), 2. Rédl ml.
- NARCIS (JK CHK Bernartice), 3.
Kůst - SITAM (JS Urban Klatovy)
Opava Kateřinky 19.3. stup.
obt. do 100 cm - děti a junioři
(13) 1. J. Zwinger - TUDOR, 2.
Gorniaková - LIBRA 5 (oba Opava
Kateřinky), 3. Klárová - NOLI
TANGERE (Agrostyl Otice), sen.
(28)
1.
Hruška
BALOUBET∞S SON (Opava
Kateřinky), 2. Kozelský - RIVAL
(Agrostyl Otice), 3. Hruška - MANGO Auto Sitta (Opava Kateřinky),
-ZL- (43) 1. Fehér - EURA (Opava
Kateřinky), 2. Janátová - JAGGA
(Dolní Dvůr), 3. Durčáková ARGENTA (Beskyd Nábytek),
Memoriál Josefa Zicháčka -L*(23) 1. Hruška - PALERMO Auto
Sitta, 2. Lamich - SHEILA Auto
Sitta, 3. Hruška - CHARLESTON
Auto Sitta (všichni Opava Kateřinky).
Praha Císařský ostrov 19.3.
stupň. obt. do 100 cm (57) 1.
Studnička J. - SANGRIA (Zájezd),
2. Rosická - BARD (JS Císařský
ostrov), 3. Veselovská - KLÍVIE
(Zámek Vilémov), -ZL- (85) 1. Sojka - JESSY 9 (Tlumačov), 2. Tretera - QUALITY (Tretera), 3. Niščák - ARENA 1 JK Všemily), -L*(36) 1. Tretera - NATAL (Tretera),
2. Niščák - CELESTA Kalek, 3.
Niščák - KIBARA (JK Všemily), L*- (23) 1. Luža - Sherlock Holmes-S (Schneider Plzeň), 2. Tretera - QUALITY (Tretera), 3.
Johanovská - NARDY (Opatrný
Hořovice), -S*- (29) 1. Poláková RAINBOW STAR (Schaumann
Team), 2. Niščák - CELESTA
Kalek (JK Všemily), 3. Papoušek
J. - DAN 7-T (Tarpan), -ST*- (14)
1. Papoušek J. - CHABLIS 121T (Tarpan), 2. Jindra - KREACE
(Bierhanzl), 3. Roučková - EUPHORIE BOY JK Tarpan), 4. Štětina - ŠOTEK-S, 5. Luža - TALKOS (oba Schneider Plzeň).

Přijmu kočího - fiakristu,
dobré platové podmínky,
ubytování zajištěno

tel.: 721 982 948
e-mail:
breckova.jolana@tiscali.cz

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

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí
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