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CSI* Císaﬁsk˘ ostrov
Velká voda dovolila a ve dnech 14.-16. dubna
nosti In Expo Group pořádat i mezinárodní halose v Praze na Trojském ostrově mohlo konat prvvé závody vyšší kvality. Dopomohlo k tomu určitě
ní české halové CSI. V obtížnostní stupnici mělo
i stanové kryté opracoviště vedle haly. A i když
jednu hvězdu, ale přesto zajistila pořadatelská
v sobotu 15. dubna bylo již velmi krásně, v deštispolečnost In Expo Group s.r.o. finanční dotace
vé neděli se ukázalo kryté opracoviště nezbytpro účastníky 585 000,- Kč. Opět se však ukázaností. Vyřešeny byly pravděpodobně i minulé prolo, že vstup nováčka do společnosti organizátorů
blémy s povrchem. Nikdo v hale na Císařském
velkých halových závodů, není nikterak snadný.
ostrově neuklouznul a povrch byl pouze chválen.
Svůj podíl viny na tom mají jistě i povodně, kterýParkury stavěl mladý polský stavitel Szymon
mi byla ČR v minulých dnech v cizině výrazně
Tarant a i on se vyrovnal se svým úkolem velmi
prezentována. Možná se někteří zahraniční
dobře. Bezesporu velmi dobrou volbou bylo
účastníci vstupu do tak nebezpečného území
angažování zvukařsky hlasatelského týmu Čerzalekli. Čeští jezdci zase nejsou na tak obtížné
vený - Jandourek, kteří nejen že přídavnými
halové soutěže v tomto období zvyklí. O body do
reproduktory halu velmi výrazně zvukově oživili,
Světového poháru je dobojováno a mnozí čeští
ale svými nevyčerpatelnými nápady opět bavili
jezdci zatím nevzali CSI Císařský ostrov na vědopřítomné diváky i mezi soutěžemi. Možná, že
mí a nezařadili halové závody na Císařském ostsvoji rozpustilost přeci jen někdy poněkud přehárově do svých sportovních plánů.
nějí, ale v Praze to nevadilo i proto, že diváky
A. Opatrný a J. Papoušek se vydali na italská
tvořili v drtivé většině pouze příslušníci stájí
kolbiště a mnozí další jezdci pravděpodobně ješa důvěrní znalci našeho jezdeckého prostředí.
tě nemají po dlouhé zimě koně ve formě na tak
Celkově na Císařský ostrov dorazila diváků jen
obtížné soutěže. Možná také, že někteří na CSI*
hrstka a podle odhadů nedělní Velkou cenu sleCísařský ostrov pohlíželi s jistou nedůvěrou
dovalo maximálně dvě stovky návštěvníků. Přiláa čekali jak se pořadatelé s náročnou úlohou
kat do ochozů haly větší počty diváků je do
vypořádají. To se jistě týká i samotné České jezbudoucna pořadateli tou největší výzvou. Samotní
decké federace. V každém případě skutečnost,
(Pokračování na str. 2)
že se v posledních dnech před závody omluvilo
přes 30 zahraničních účastníků a odhlášeno bylo i mini- Foto L. Sieger
málně dalších 15 koní z ČR,
bylo pro organizátory hořkou
pilulkou.
Do Prahy tak k soupeření
v jedenácti soutěžích o již
zmíněných téměř 600 000,Kč dorazila ze zahraničí
pouze pětice jezdců z Polska a po jednom účastníkovi
ze SRN a Dánska, kteří
dohromady přivezli 20 koní.
Z českých stájí se ke startu
odhodlaly pouze Stáj
Mustang Havířov, Horymas
Horní Město, Dvůr Židovice
a Tecton Most, JS Mariánské Lázně, Egersmann Caro
As, MGT Ostrava, JS
Schneider a domácí JK Všemily a JS Císařský ostrov.
Počty účastníků v jednotlivých soutěžích tak jen zcela
výjimečně překročily dvacítku a většinou se pohybovaly
okolo 12 až 15 startujících.
Přes všechny tyto skutečnosti však úroveň závodů
prokázala schopnost společ- J. Jindra na MGT DIAS bojovali v Praze o vítězství ve Velké ceně

Foto E. Tomanová
Filip Doležal na ROCKINA startoval v dubnu nejen v Passau, ale i na CSI
CH/J/Y v belgickém Moorsele

Passau a Moorsele
Petr Doležal se svým synem Filipem se ve
dnech 6.-9. dubna zúčastnili halových závodů
v bavorském Passau. Filip Doležal startoval
s koňmi ROCKINA a COHIBA, Petr se STAKKATA Biofaktory, CHARLOTTA Biofaktory a LOGO.
Filip se zúčastnil po všechny dny soutěží úrovně 120 a 130 cm a z šesti startů vytěžil čtyři
umístění (2x 4., 6. a 8. místo).
Petr Doležal připravil pro všechny své koně
starty v soutěžích do 140 a 150 cm. CHARLOTTA Biofaktory absolvovala dvakrát čistě soutěž
140 cm a skončila dvakrát na 3. místě a v neděli
završila své vystoupení startem v soutěži -S*(150) a i zde byla po bezchybném výkonu třetí.
STAKKATA Biofaktory zahájila ve čtvrtek soutěží 140 cm. V pátek měl jedinou chybu v soutěži
-S*-. V sobotu a v neděli pak absolvoval nejtěžší
soutěže -S**- v sobotu s několika chybami
a v neděli s 8 body.
Nejvíce spokojen však byl P. Doležal s LOGO.
Ten zvládnul velmi dobře soutěž -S*- a dvakrát
i nejtěžší úroveň -S**-. I když nebyly výkony bez-

(Pokračování na str. 4)

Máme nové internetové stránky
Po delší době jsme se dopracovali k nové podobě našich internetových stránek, které vám usnadní komunikaci s naší
redakcí a především nabídnou archiv JEZDCE v souborech PDF. Zatím jsou na webu k dispozici tři ročníky a postupně
budeme archiv doplňovat. Pokud tedy máte přístup k internetu, nahlédněte na naši adresu www.jezdec.cz
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CSI* Císařský ostrov
(Dokončení ze str. 1)
jezdci jistě příště, po referencích ostatních, na
halové CSI* dorazí. Zajistit kvalitním soutěžím
odpovídající diváckou kulisu, však bude daleko
obtížnější.

Čtyři vítězové
V Praze se soutěžilo celkově v deseti závodech. O těchto deset vítězství se na Císařském
ostrově podělila pouze čtveřice jezdců. Vedle
Poláka L. Brzoska, který vyhrál vstupní zahajovací skákání, již mezi sebe nikoho nepustili další
polský jezdec D. Rakoczy, Filip Schober
z Německa a náš Ondřej Nágr. Ten byl úspěšný
na ATLAS ve dvoufázovém skákání 135/140 cm,
kde zvítězil s jedním tr. bodem a pak i ve Finále
mladých koní do 130 cm na DOVER. Zde jako
jediný z pětice v rozeskakování zvládnul kurs
i podruhé bez chyby. Vlastně ještě jedno vítězství
jsme získali a to díky M. Šlechtovi na A LADY 2,
který byl ex equo první společně s F. Schoberem
v sobotním večerním bariérovém skákání.
Velká cena Prahy se skládala ze dvou kol.
Sobotního skoku do 140 cm a nedělní „stopadesátky“. V sobotu si celkovou pozici z našich nejlépe připravili J. Jindra na MGT DIAS (MGT Ostrava) a M. Matějka na ABC CHICAGO (Egersmann
Caro As). Oba tito jezdci se rozeskakovali
o vítězství v samostatně hodnocené soutěži. Získali sice pouze 3. a 4. místo, ale pro nedělní vyvrcholení nebyli zatíženi žádnou penalizací. Z dalších našich dvojic byli ve hře i opět O. Nágr
s ATLAS (JS Mariánské Lázně), který dostal jen
bod za čas a pak i V. Macánová na LISETTE
(Tecton Most), J. Luža s JAMES BOND-S (Stáj
Schneider) a Z. Žíla na LE PATRON (Mustang
Havířov) se 4 body.
Nedělní závěrečná soutěž o 200 000,- Kč
měla 16 startujících. První nulu dosáhnul, do té
doby již třikrát vítězný Němec F. Schober na
WACHTERIN, který měl však ze soboty chybu.
Jeho celkový součet vyrovnal až pátý startující
od konce M. Matějka na ABC CHICAGO, který
po sobotní nule naopak jednou chyboval v závěrečné soutěži. Stejného výsledku dosáhnul
i Polák D. Rakoczy na MARINO, ale nakonec
tyto výkony stačily pouze na ex equo 3. místo.
Postarali se o to dva jezdci. Nejprve k radosti
domácího minipublika zopakoval i podruhé nulu
J. Jindra na MGT DIAS. Tato dvojice předvedla
vůbec nejhezčí parkur. Výkon byl plynulý, bez
zbytečných pohybů a zádrží a MGT DIAS skákal
klidně a suverénně i když „svým způsobem“ bez
příliš aktivních zad. Pro nás bohužel jeho výsledek vyrovnal F. Schober se svým druhým koněm
LADY WEINBERG. V následujícím rozeskakování šel MGT DIAS opět dobře, ovšem s jednou

lehkou chybou. F. Schober
startoval ze druhé pozice
a po chybě na prvním skoku
již neměl co ztratit a tak
s notnou dávkou štěstí předjel J. Jindru o téměř 4 vteřiny. Osmnáctiletý F. Schober, který je v Německu
nejmladším držitelem zlaté
plakety udělované za zásluhy o rozvoj jezdeckého
sportu za deset vítězství
v Grand Prix, byl pochopitelně po závodech spokojen a za svá čtyři vítězství
si z Prahy odvezl přes
100 000,- Kč. Z dalších
našich jezdců byl úspěšný
ve Velké ceně i Z. Žíla (LE
PATRON) a odvezl si
6. místo (8 b.). Společně
s V. Macánovou (LISETTE)
mu pak na PINOT GRIGIO
patřila i 8. příčka (12 bodů).
O bod více měl v celkových
součtech O. Nágr a ATLAS.

Slušelo by -WPo první zkušenosti mezinárodních halových závodů
je jasné, že letošní zahajující
ročník utrpěl jarní povodní.
I bez ní je však nyní nutné
Foto L. Sieger
rozebrat, zda termín v polovině dubna je pro halové
soutěže dost atraktivní. Prvním vítězem halového CSI na Trojském ostrově se stal
V každém případě si však již 18letý F. Schober na LADY WEINBERG ze SRN
umíme po letošním velikonočním víkendu v Praze na Trojském ostrově
pořadatele a ČJF se ucházet i o zimní kolo Svěpředstavit skutečně kvalitní halové závody.
tového poháru. Pro naše jezdce by bylo určitě
V porovnání s těmi současně největšími halovými
příjemné získat v domácím prostředí nějaký ten
podniky centrální ligy Světového poháru v Poznazávěrečný zimní bod k vylepšení svého postavení
ni a Varšavě, v řadě parametrů naše CSI polské
v pořadí ligy Světového poháru centrální Evropy.
soutěže určitě předčilo. Není tedy již daleko
A pořadatelská prestiž ČR a ČJF by po podniku,
k úvaze, zda by Česká republika nechtěla náslepodobném tomu velikonočnímu na Trojském ostdovat polského příkladu a ve spolupráci zdatného
rově, určitě stoupla.
C. Neumann

Do Poznaně ano, do Neubeeren ne
V minulém čísle Jezdce jsme informovali
o možnostech startu Z. Zelinkové za čeký tým při
CSIO v Linzi. Jak reálná je možnost startu této
jezdkyně nám doplnil manažer skokové komise
ČJF V. Drbal: „Pochopitelně jakékoliv posílení
našeho týmu vítáme a nejbližší starty Z. Zelinkové ukáží, zda její koně COLIN a SCATMAN
budou právě těmito posilami. V týmu má v současnosti jasné místo A. Opatrný, Z. Žíla,
J. Papoušek a V. Macánová a pokud se výkonnost koní potvrdí tak i Z. Zelinková. Pokud se
však její startů týče, zaujal VV ČJF s mojí podporou jasné stanovisko ohledně finančních náhrad
startů za ČR. Skoková komise hospodaří s omezeným rozpočtem a výše prostředků pro naše
jezdce pro reprezentační starty na CSIO je limitována. Jakkoliv si uvědomujeme v případě kvalitních startů Z. Zelinkové i přínos pro ČR, současně vnímáme že prezentace koní v českém
týmu je pro majitele a současného zaměstnavatele Z. Zelinkové T. Rijkeense také velmi výhodná. Po jednání VV ČJF jsme proto zaslali do
SRN dopis, kde jasně deklarujeme, že při startech na CSIO za ČR se ČJF nebude nijak
finančně podílet na nákladech startů koní ze stáje v Elmshornu. Pokud na tuto podmínku pan Rijkeens přistoupí a výkonnost dvojice bude na
odpovídající úrovni, nikdo startu Z. Zelinkové
v českém týmu bránit nebude.“

CSIO Linz

Foto L. Sieger
Baviči M. Červený a L. Jandourek v akci

A teď k samotnému CSIO Linz. To je na programu 11.-14. května a české družstvo získala
po určitých potížích startovní pozici. Navíc je
pravděpodobné, že Z. Žíla díky kontaktům stáje
V. Csabiho, které byly navázány před loňským
ME, získá i osobní pozvání. To by mělo být součástí treninkové setkání pod vedením Nelsona
Pessoi, které proběhne před samotným CSIO
Linz a kterého se Z. Žíla zúčastní. Česká republika by tak mohla mít možnost startu pěti jezdců
a tudíž by mohla v Linzi startovat celá pětice současných adeptů pro Pohár národů. V tom případě
bude o sestavě pro PN rozhodnuto až po čtvrteč-
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ních zahajovacích startech a toto rozhodnutí
bude plně v kompetenci J. Beranové, která bude
vedoucí našeho týmu.

Junioři budou doma
Z dalších blížících se startů té nejvyšší úrovně
bude na řadě CSIO Poznaň 8.-11. června
a pochopitelně i start české juniorské reprezentace. Zde se však vyskytnul problém s posunutím
Velké ceny Tarpan. Ta se po termínovém přesunu dostala do kolize s tradičně českým juniorským týmem obesílaným CSI J/Y v Neubeeren.
Protože však i na CSI v Hradci Králové budou
vypsány soutěže pro juniory a mladé jezdce je
zájmem ČR startovat v prvé řadě na domácím
kolbišti. Juniorská reprezentace tak o letošní
Neubeeren pravděpodobně přijde.

Po 28 letech do Cách?
Jak nám prozradil V. Drbal CSIO v Linzi bude
stát na počátku jiné a významnější ambice českých jezdců a tím je start na světovém skokovém
šampionátu v rámci Světových jezdeckých her
v Cáchách. V současné době má kvalifikaci pro
účast splněnu Z. Žíla, J. Papoušek a A. Opatrný
a v průběhu sezóny se k nim možná přidají i další
dvojice. Z těchto jezdců zatím svoji ambici startu
v Cáchách deklarovala stáj v Havířově a tudíž
Z. Žíla a i stáj Tarpan Odolena Voda a J. Papoušek. A. Opatrný by startoval rád, ale ve své stáji
zatím nevidí pro soutěž podobné kvality žádného
koně. Zda se sen českých jezdců a skokové
komise o světovém šampionátu naplní, však určitě prozradí starty v nejbližších týdnech. Principielní přihláška do Cách pravděpodobně za ČR na
konci dubna poputuje a uvidíme v jakém stavu se
budou tyto ambice nalézat 24. června v termínu
nominativních přihlášek.
Pokud by se start našeho jezdce na světovém
šampionátu v Cáchách podařil, vrátila by se česká vlajka do této Mekky světového jezdectví po
28 letech. Zatím naposledy zde za české barvy
startoval na světovém mistrovství v roce 1978 Jiří
Pecháček a AMOR.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Koně pro sezónu 2006
V dnešním díle naší exkurze důležitými stájemi
ČR navštívíme severní Moravu. Zde je soustředěno mnoho středisek, která hrají po dlouhá léta
v českém jezdeckém sportu důležitou úlohu. Pro
Jezdec č. 8 jsme vybrali středisko ve Staré Bělé
tzn. Baník Ostrava a středisko V. Csabiho - Stáj
Mustang Lučina.

Baník Ostrava
Jezdecké středisko ve Staré Bělé je již řadu let
spojováno především se jménem viceprezidenta
České jezdecké federace Pavla Hudečka, který
zde působí v roli správce, předsedy a především
trenéra. V současné době má v tréninku 40 koní
a celou řadu jezdců. Pro naše zastavení ve stájích
Baníku Ostrava jsme vybrali jen ty nejvýkonnější.
Bezesporu nejúspěšnějším jezdcem sezóny
2005 je Marek Hentšel (21). Tento jezdec pokračoval i v minulém roce ve svém sběratelství zlatých šampionátových medailí a po třetí v řadě zvítězil na národním skokovém mistrovství (1x jako
junior, 2x jako mladý jezdec). M. Hentšel jezdí
momentálně sedm koní a jedničkou i pro sezónu
2006 zůstává 9l. SALWADOR (Watergatte), který
by měl i v této sezóně startovat v nejtěžších úrovních. Vedle něho by se však měl zařadit i, nově
zakoupený, 11l. hannoverský GRAVENTO (Gramento) maj. J. Orlova.
Stejný majitel svěřil M. Hentšelovi i další koně,
kteří by se měli prezentovat především v soutěžích KMK a Šampionátu mladých koní. Jsou to
6l. MÁTA (Aloube Z) a 5l. GREMLIN (Arras). Pro
soutěže KMK jsou připravováni i 4l. holšt. CAIRO
(Carry) maj. R. Sittová a stejně stará belgická
CHLORIS (Pavarotti) J. Kutěje.
M. Hentšel se se svými nejlepšími koňmi bude
i v roce 2006 zúčastňovat především soutěží
Českého skokového poháru a pochopitelně se ve
svém posledním roce mezi mladými jezdci pokusí
získat další mistrovský titul.
Poněkud těžší pozici má již jako senior další
známý jezdec stáje Tomáš Bajnar (25). Ten se
sice již neobjeví v sedle GIJOMA, který byl prodán do zahraničí, ale i nadále bude v soutěžích S-ST- prezentovat 10l. EURIPIDES (Escudo)
majitelky J.Brusové. Tento kůň má však za
sebou zdravotní problémy a tak se na našich kolbištích objeví pravděpodobně až po rekonvalescenci ve druhé polovině sezóny.
T. Bajnar se tak musí zaměřit především na
mladší koně. Bude to především loňský vítěz
Šampionátu mladých koní mezi pětiletými a letos
šestiletý IR (Idol) a pak i stejně stará hannoverská klisna DANIELA (Libertus) maj. M. Mikyty.
Oba koně jsou připravováni do úrovně -S-.
Následuje i dvojice pětiletých AVION (Arras),
který je však valach a tak ho čeká především
Šampionát mladých koní. V soutěžím KMK se

však určitě objeví oldenburská CALGARY (Calvaro II) J. Brusové, která však teprve začíná a tak
pro ni vstup, přímo mezi již o jednu sezónu zkušenější koně, bude obtížný.
Dvě dívčí želízka v ohni především pro juniorský šampionát tvoří jezdkyně Olga Stojčevová
(17) a Lucie Dzimasová (18). O. Stojčevová jezdí koně, které vlastní její otec M. Stojčev a stejně
i L. Dzimasové je sponzorem otec J. Dzimas.
Jedničkou L. Stojčevové je i nadále 14l.
REZNAK (Ryvok), který se velmi dobře orientuje
v úrovních do 130 cm. Pro stejně obtížné soutěže
je ve stáji i 11l. ADRIANA (Epsom) a o stupeň
nižší parkury by měl dobře zvládnout 9l. DAB
(Ascot). L. Dzimasová má pro -S- soutěže dva
koně a je to 8l. LASTURA (Arras) a 10l. trakénský VÍTĚZ (Démon).
Mezi výkonnostní jezdce stáje pak ještě patří
i Pavel Konvička (23) a i tento jezdec bude startovat při soutěžích ČSP. Bude to v sedle 9l.
AMOR (Quoniam III) a 10l. DUEL (Lombard).
Posledním z jezdců, kteří by mohli JK Baník
Ostrava reprezentovat na celostátní úrovni je
i Milan Šrotek (35), který má pro soutěže -S- a
-ST- 11l. ATILA (Azyl) a pro soutěže KMK pak 4l.
ITAR (Arras).

David Fialka
Druhým jezdcem stáje je D. Fialka a ten naopak bude hájit zájmy Stáje Mustan Lučina především v Českém skokovém poháru a jeho cílem je
i národní šampionát ve Frenštátě. K tomu by mu
měl pomoci především 11l. CARTOUCHE (Carbit) a 8l. LIGORETTO (Lastro). Pro ty by neměly
být problém ani ty nejtěžší domácí soutěže.
V druhé linii je budou zajišťovat 10l. CALANTHANO (Calido), 8l. CARDUCCI (Carbit) a 7letá
ANABEL (Aramis maj. M. Strnadel), kteří by se
měli orientovat na soutěže -ST-.
Pro soutěže KMK jsou připraveni 5l. SECURITY (Stakkato) a 4letí SEMTEX (Stakkato) a
AL CAMPO (As di Viligano). Pro Šampionát mladých koní bude D. Fialka připravovat i 5l. valacha
FALCO (Faraday).

Mustang Lučina
Jak již bylo několikrát řečeno, jednou z opor
české reprezentace pro rok 2006 bude zástupce
stáje Mustang Havířov Z. Žíla. Nemohli jsme
tudíž jezdce a koně stáje tohoto střediska V. Csabiho opomenout. Spolu se Zdeňkem Žílou působí
ve stájích v Lučině i David Fialka.

Zdeněk Žíla
Pro tohoto jezdce je pochopitelně jedničkou
Kůň roku 2005 11l. PINOT GRIGIO (Piccard).
Tomu bude v nejtěžších soutěžích partnera dělat
9l LE PATRON (Laptop). Druhou řadu výkonnostně silných koní tvoří 10l. EVERDEN (Eiger)
a 8l. CARLOS (Cashman). Ti oba by měli letos
startovat v soutěžích -ST-.
Pochopitelně i Z. Žíla pracuje na nových posilách týmu a v soutěžích KMK se objeví 5l.
EIBISCH (Escudo) a dva 4letí SATISFAKTION
(Stakkato) a GENTLEMAN (Graf Czech).
Zdeněk Žíla, vzhledem k reprezentačním
povinnostem, letos nebude mít čas na seriál Českého skokového poháru. Vedle CSIO v Linzi,
Poznani a Bratislavě, směřuje veškerá příprava
ke startu na Světových jezdeckých hrách
v Cáchách. Do té se však určitě vejde účast na
domácím mistrovství ve Frenštátu. Již to však
nebude CSIO Budapešť, protože pokud se vše
bude vyvíjet podle plánu, v té době již bude
Z. Žíla opět trénovat pod vedením Nelsona Pessoi, před samotným cášským vyvrcholením.

Foto J. Gebauer
Z. Žíla - LE PATRON zvítězil v hlavní soutěži -S- v Opavě

První skokové
závody v Opavě
V Opavě Kateřinkách byly 8. - 9. dubna odstartovány první letošní závody na otevřeném kolbišti, které provázelo výjimečně slunečné, ale chladné a větrné počasí.
Závodů se zúčastnili jezdci dvaatřiceti jezdeckých oddílů jižní a severní Moravy. V obou dnech
ve dvanácti soutěžích viděli diváci 330 startujících.
V soutěžích -L*- a -L**- zvítězili L. Hlaušek
s TERRY ze Šilheřovic a Z. Žíla s CARLOSEM
z Mustangu Lučina. V hlavní soutěži -S*- se představilo dvacetdva dvojic. Mezi čtyřmi bezchybnými v desítce rozeskakujících se rozhodoval čas.
Ten měl nejrychlejší Z. Žíla na LE PATRON ze
stáje Mustang Lučina před domácími J. Hruškou
s CRYSTALEM a K. Lamichem s LINARO -jge-

Velikonoční Nová
Amerika

Foto L. Sieger
D. Fialka - CARTOUCHE

-3-

Velikonoční skokové závody na Nové Americe
se konaly v sobotu a neděli 15. a 16.dubna. Tradiční pořadatelé - TJ Krakonoš Trutnov v čele
s manželi Pejosovými a provozovatel areálu
Nová Amerika I. Černoch připravili divákům i soutěžícím příjemné dva dny se soutěžemi až do
stupně -S-. Nejlepší jezdci obdrželi tradičně vedle
cen i mazance a velikonočního beránka.
V sobotu byl na závodech Jiří Skřivan (Manon
Litomyšl) jako trenér svých dvou dcer Mirky
a Petry, ale v neděli již soutěžil a vyhrál co mohl.
V sedle RAMARA Elkor nejprve zvítězil mezi
38 dvojicemi v -L- a druhé místo obsadil na
TORA. Následně mezi 24 startujícími zvítězil
s RYTMA CaC Leasing v závěrečném -S- a druhou příčku obsadil na RAMARA Elkor.
-bar-
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Passau a Moorsele

Foto E. Tomanová

(Dokončení ze str. 1)
chybné, jednalo se o další prověření na takto těžkých parkurech a vzhledem k začátku sezóny
naznačil LOGO své budoucí možnosti.

Dance and Jump Team
v Moorsele
Ve dne 14. - 16. dubna odstartoval v téměř
1 000 km vzdáleném belgickém Moorsele třídílný seriál skokových závodů CSI - A P/J/CH.
Zúčastnili se jej děti a junioři z devíti evropských zemí. Českou republiku zastupovali
junior Filip Doležal (KOHIBA, ROCKINA),
v kategorii dětí startovala Barbora Tomanová
(KOHEN, COLOMAN) a doprovázel je jejich
trenér Petr Doležal.
V pátek začaly závody na výšce 110 a 120 cm
v dětské kategorii a 125 a 130 cm v kategorii
juniorů. B. Tomanová se umístila hned první
den. Mezi 15 dětmi byla na KOHEN, který
v průběhu celých závodů neudělal chybu, na
5. místě a s COLOMAN (5 tr. bodů) skončila na
7. místě. V dobrých výkonech pokračovala
i v dalších dnech. V sobotu se na KOHEN umístila v soutěži do 110 cm na 4. místě a v neděli
pak se stejným koněm na výšce 115 cm byla
dokonce druhá. Na COLOMAN se kvalifikovala
i do Grand Prix (125 cm) kde skončila po třech
chybách na 8. místě.
F. Doležal absolvoval na ROCKINA dvě kvalifikace pro juniorskou Grand Prix 130 a 135 cm.
V páteční absolvoval 4 body a v sobotu po jedné
chybě v rozeskakování skončil na 15. místě.
Samotné Grand Prix dokončil se dvěma chybami, které stačily na 15. pozici.
Na COHIBA startoval v menší juniorské túře
v soutěžích 125cm a 2x 130cm. COHIBA zahajující teprve svoji druhou soutěžní sezónu sbírá
zkušenosti a tak se na jejím kontě vždy objevila

Wiener Neustadtu (25.-28. května) a pro
B. Tomanovou se pokusí nalézt další CSI určené dětem a juniorů. Bohužel jich současný mezinárodní kalendář příliš nenabízí. V každém případě však považuje P. Doležal další výjezd
našich mladých nadějí na mezinárodní kolbiště,
před případnými úvahami startu na největších
evropských soutěžích, za zcela zásadní.
Nyní se však musí P. Doležal soustředit i na
své vlastní sportování. Tento víkend (20.-23.
dubna) startuje na CSN-A v rakouském St. Pölten a ve dnech 29. 4. - 1. 5. by se měl zúčastnit
CSI* v maďarském Kiskunhalas.

Junior Cup 2006
zahajuje

B. Tomanová a KOHEN neudělali v Belgii chybu
chyba, ale její starty splnily přesně svůj účel.
CSI-A v belgickém Moorsele byl velmi důležitým měřením sil jezdců Stáje Dance and Jump
se svými vrstevníky ze západní Evropy. Jak nám
svěřil trenér P. Doležal v průběhu dalších měsíců by se tato měření měla opakovat. S Filipem
pomýšlí Petr Doležal na start při CSIOJ/Y ve

Na závodišti hipodromu Most zahajuje ve
dnech 6.-7. května další ročník závodu určeného
juniorům. JUNIOR CUP 2006 je soutěžním seriálem pro juniorské jezdce pořádaným v rámci
závodů na kolbišti v areálu Hipodrom Most.
Seriál se skládá ze základní - kvalifikační části
a dvoukolového velkého a malého finále.
Junior Cup má šest kol, v nichž může jezdec
startovat maximálně se dvěma koňmi.
Termíny a stupně obtížnosti: 7. května - L*
(10 000,- Kč), 8. května - S** (15 000,- Kč),
25. června - L** (10 000,- Kč), 26. června - S**
(15 000,- Kč), 27. srpna - L** (10 000,- Kč),
28. srpna - S** (15 000,- Kč).
Jména koní se kterými chce jezdec startovat
v soutěžích Junior Cup nahlásí při prezentaci jednotlivých soutěží. Jednotlivé soutěže budou
bodově ohodnoceny a do průběžného pořadí
bude započítán vždy lepší výsledek dvojice. Průběžné pořadí bude aktualizováno po každém dni
soutěží na internetových stránkách
www.hipodrom.cz
Do velkého finále postupuje pět juniorů s nejvyšším počtem získaných bodů ze šesti kol
základní části. Body získávají jezdci umístění
v kvalifikacích na prvních sedmi místech (v -L10, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod, v -S- pak 16, 12, 10, 8,
6, 4 a 2 body). Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší
součet bodů získaných v soutěžích stupně -S-.
Velké finále se koná v areálu Hipodrom Most
23. září a je jím dvoukolová soutěž pěti kvalifikovaných juniorů (-S** + 8 překážek do 140 cm).
Finále se účastní jezdec pouze s jedním koněm
a to s tím, který absolvoval alespoň čtyři soutěže
základní části. V případě neúčasti některého
jezdce ve finále postupuje do finále následující
jezdec z celkového pořadí základní části.
Pro všechny jezdce umístěné na šestém
a vyšším místě základní části, kteří se v průběhu
roku alespoň dvakrát zúčastnili a dokončili některé z kvalifikačních kol je určeno Malé finále
(-L*+S*-). Ve Velkém finále bude rozděleno
65 000,- Kč, v Malém finále pak 10 000,- Kč.
Na programu prvních kvalifikačních závodů
jsou soutěže od 100 cm až do úrovně -ST**-.
Samotné první kolo soutěže Junior Cup je
v sobotu úrovně -L*- a následně v neděli úrovně
-S**-. Podrobné rozpisy na závody i všechny další akce na závodišti v Mostě naleznete na
www.hipodrom.cz
Přihlášky můžete zaslat na adresu: Hipodrom
Most a.s., Velebudice 213, 434 01 Most, tel:
476 101 734, fax: 476 101 754,
e-mail: js@hipodrom.cz do 2. května.

Dovolujeme si Vás pozvat na dny předvádění plemeníků, které se budou konat každou dubnovou sobotu
od 13.00 hodin v Mněticích.

Těšíme se na Vaši účast, děkujeme za nahlášení návštěvy na tel. 466 670 861.
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Italská CSI lákají
Osobní pozvání od rakouského pořadatele T. Kreidla, který se
aktivně podílí i na pořadatelství jezdeckých soutěží na severu Itálie,
přilákalo J. Papouška s koňmi JK Tarpan Odolena Voda k malému
italskému turné. Ve dnech 7.-9. dubna se tak zúčastnil CSI* v Jesolo, nedaleko Benátek a o týden později se přesunul o 250 km jižněji
do dalšího přímořského centra Ravena, kde se ve dnech 12.-16.
dubna konalo CSI*.

CSI* Jesolo
Středisko v Lido de Jesolo leží téměř u moře a tak se za ideálního jezdeckého počasí se závodilo 1 000 m od mořské pláže. Na
prvních mezinárodních závodech v Itálii na otevřeném kolbišti se
sešlo na 300 dvojic e SRN, Rakouska, Maďarska, Chorvatska,
Švýcarska a díky J. Papouškovi i ČR. V pátek 7. dubna startovala
CHABLIS 121-T v soutěži 130 cm na čas s jedním shozením
a DAN 7-T ve 140 cm také s jednou chybou. Sobotní soutěž
135 cm absolvovala CHABLIS 121-T s 0 tr.b. a po rozeskakování
skončila na 10. místě. DAN 7-T šel kvalifikaci na Velkou Cenu
140/145 s chybou v druhé fázi a LA MANCHE-T skončil s 0/0 tr.b.
na 5. místě. Velkou Cenu absolvoval LA MANCHE-T s jednou chybou a skončil patnáctý. V poslední šanci 135 se žolíkem udělala
CHABLIS 121-T jednu chybu a DAN 7-T skončil po bezchybném
výkonu na 3. místě.

CSI* Ravena
Při druhých závodech se opakovaly počty startujících a opět se
v dalším přímořském letovisku sešlo skoro 300 koní. V pátek
14. dubna skákala CHABLIS 121-T v soutěži 130 cm na čas a skončila na 2. místě. DAN 7-T absolvoval dvoufázovou kvalifikaci na Velkou cenu 140/145 cm s chybou ve druhé fázi a LA MANCHE-T ve
stejné soutěži zvítězil. V sobotu 15. dubna skončil DAN 7-T ve finále
malé rundy 135 cm po rozeskakování na 7. místě. CHABLIS
121-T absolvovala sobotní kvalifikaci na Velkou cenu 140 cm na
čas s chybou na poslední překážce a LA MANCHE-T skončil v této
soutěži na 2. místě.
V neděli 16. dubna DAN 7-T již nestartoval, LA MANCHE -T dokončil Grand Prix s jednou chybou a CHABLIS 121-T absolvovala
130/135cm za 0/0 tr.b. a skončila na 3. místě.

Podrobnosti i rozpis
Veškeré podrobnosti o italském turné J. Papouška jsou na
www.tarpan.cz, kde také již naleznete rozpis na CSI* a CSI J/Y
Hradec Králové.
Osobní známost s T. Kreidlem přinesla středisku v Odolena Voda
i další pozvání a tentokrát se J. Papoušek vypraví týden před
CSIO Linz k rakouskému CSI*** Lamprechtshausen, které se koná
4.-7. května.

CSI*** Pioltello
Dalším českým jezdcem, který se
vypravil o velikonočním víkendu do Itálie
byl A. Opatrný. Ten se s koňmi GRAND,
NAREW’S SON a FARADAY zúčastnil
mezi nejlepší evropskou společností
CSI*** v Pioltello. Zde se sešla celá
evropská elita, která nestartovala při
závěrečném závodu Světového poháru
v Göteborgu. Olympijský tým vyslala
Francie, nechyběl L. Nieberg, J. Lansink
či W. Melliger.
Rozpis připravil vedle soutěží pro
mladé koně další tři výkonností úrovně.
Malou rundu se soutěžemi do 135 cm,
střední do 140cm v rámci které se
v sobotu jel i terénní parku Derby a velkou túru se dvěma soutěžemi 150 cm
a Velkou cenou 155 cm.
Smolně zahájil sezónu NAREW’S SON, který v pátek absolvoval
se dvěma chybami nejtěžší zahajovací
soutěž a v sobotu pro něho A. Opatrný
připravil právě terénní Derby parkur.
Soutěž se pro naši dvojici vyvíjela dobře
až k předposlednímu skoku, kterým byl
vodní příkop. V dobrém tempu nevyšel
A. Opatrnému odskok a dopad do vodního příkopu skončil pádem, po kterém
se kůň drobně zranil na noze a v neděli
již nestartoval. Jak nás však A. Opatrný
ujistil při odloženém zahájení ČSP
v Praze na Císařském ostrově bude již
NAREW’S SON opět v pořádku.
FARADAY zahájil v soutěži do 135cm
sice bezchybně ale s časem, který
nemohl nejrychlejším dvojicím konkurovat. V sobotu FARADAY nestartoval
a v nedělní Velké ceně měl dvě shození,
ale s 8 body skončil ještě na 13. místě.
Byla to škoda především proto, že pro
dvanáct nejlepších byla bylo připraveno
závěrečné finále.
GRAND startoval v zahajovací soutěži střední rundy (140) se 4 body.
V sobotu pak ve „150“ shodil poslední
skok a na závěr získal v nedělním dvoufázovém skákání 140/140 cm za bezchybný výkon 7. místo.
Nyní startuje A. Opatrný na zahájení
ČSP v Praze a stejně jako P. Doležal by
se chtěl zúčastnit maďarského CSI*
v Maďarské Kiskunhalas (29. 4. - 1. 5.).

ZAJÍMAVOSTI
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Saská a česká Ročenka - Kde je chyba?
V minulém čísle Jezdce byl otištěn obsáhlý článek Dr. Alexandera Frátera „Saská a česká
Ročenka - Kde je chyba?“. Předem se omlouvám, že jsem si zjednodušil život parafrázováním
jeho názvu.
Nejdřívě bych rád upozornil na velmi nepřesnou paralelu ČJF se Zemským svazem jezdeckého sportu v Sasku. ČJF jakožto celorepubliková
zastřešující organizace má povinnost zabezpečit
mnohem rozsáhlejší spektrum činností než jmenovaná německá organizace, jejíž poslání lze přirovnat k tomu, které mají v našem prostředí jednotlivé oblasti. I tak tento regionální svaz
zaměstnává 5 lidí, což je více než celý sekretariát
ČJF (4 osoby). Tvrzení, že 4 lidé sekretariátu
ČJF představují 10-násobný počet zaměstnanců
v poměru ke zpracovávaným datům, pouze
dokládá neznalost zpracovávání databázových
souborů. Po nastavení výpočetních mechanizmů
stačí dostatečně silný server, netřeba lidské síly.
Ne každý může být obeznámen se statistickým
zpracováním dat. Je však pro mě velmi zarážející, že autor neví, pro koho a k jakému účelu je
Přehled o sportovních koních určen. Předpokládá, že by měl sloužit všem, kteří se zabývají jezdectvím na profesionální, výkonnostní či amatérské úrovni. Přehled (tradičně a nepřesně
označován jako ročenka) však není dokumentem
určeným v první řadě pro jezdeckou veřejnost!
Její zpracování si u ČJF každoročně objednávají
chovatelské svazy a také její vydání sami hradí.
Mimochodem za částku někalikonásobně nižší,
než je v článku uvedena. Očima jezdce či trenéra
může být Přehled o sportovních koních jen
suchou statistikou. Z pohledu chovatele se však
jedná o vyhodnocení kontroly dědičnosti získáva-

né ze sportovních výsledků. Pravda, pokud
někdo chodí pěšky či jezdí vlastním vozem, je pro
něho jízdní řád množstvím zbytečně složitých
a nezáživných tabulek. Také zdaleka nesplňuje
estetické požadavky jako monografie významného umělce (viz srovnání s Ročenkou čtrnáctideníku Jezdec), ani neobsahuje seznam muzeí
s železniční tématikou či nákresy motorů lokomotiv (viz srovnání se saskou ročenkou s informacemi pro jezdeckou veřejnost).
Samozřejmě nelze být spokojen s rychlostí,
s jakou je každoroční Přehled zpracováván.
Bohužel to má svou příčinu. Data totiž prochází
sítem ručního zpracování. Každý rok musí být
údaj po údaji překontrolováno více než 30 tisíc
výsledků (!), které jsou s mnoha chybami
importovány z výsledkových programů dosud
používaných. V tomto bodě dojde k pokroku
poté, až budou výsledky plošně zpracovávány
na jedné kompatibilní platformě - na programu
ACE Gallop.
Jinak sdílím s autorem názor, že ČJF by měla
svým členům poskytovat maximální informační
servis. Rozcházím se s ním však v pohledu na
personální zabezpečení jejího chodu, které dnes
na hranicích únosnosti stačí na zajištění nejnutnějších administrativních úkolů. Na jakoukoli činnost „nad čáru ponoru“ nejsou lidské kapacity.
Protože bych nechtěl plýtvat prostorem periodika
Jezdec a také se nerad opakuji, mohu jen případným zájemcům o tuto problematiku doporučit můj
článek v květnovém čísle časopisu Jezdectví:
„Víme, co chceme od ČJF?“, který tuto záležitost
analyzuje podrobněji.
Ing. František Lomský,
generální sekretář ČJF

V Göteborgu oslavovala Meredith
Třicáté výročí pořádání skokových soutěží
World Cup slavili v Göteborgu 13. - 16. dubna.
Příležitostí k oslavě bylo CSI-W, při kterém byla
poslední možnost pro jezdce ligy SP západní
Evropy získat body ke kvalifikaci pro finále v Kuala Lumpur (26.-30. dubna). Do slavnostně vyzdobené Scandinavium Areny se tak sjela většina
z jezdců, kteří si ještě uchovávali naději.
Páteční kvalifikaci do hlavní soutěže získala
J. Kürten (IRL) na QUIBELL před Brazilcem Bernardo Alves s TOPIC VAN‘T VOORHOF a R.
Whitakerem (GBR) s holštýnským LACROIX 9.
Domácí Malin Baryard-Johnsson (SWE) s klisnou
BUTTERFLY FLIP skončila čtvrtá.
Body do Světového poháru se však rozdávaly
v neděli. Na technickém parkúru s několika
nelehkými distancemi, znamenal poslední oxer
na krátké stěně, konec nadějí pro několik horkých
favoritů. Do rozeskakování se nakonec dostalo
devět dvojic. Velkou naději na vítězství si suverénním výkonem držela místní matadorka Maria
Gretzer (SWE) na hřebci SPENDER S, ale o tu ji
připravila, svoji vabank jízdou Meredith MichaelsBeerbaum (GER) s 11letým hanoveránem
CHECKMATE 4. Třetí místo obsadil Jean-Marc
Nicolas (FRA) s běloušem JPC MODESTO EQUIFOAM. Letenku do Kuala Lumpu si na poslední
chvíli čtvrtým místem zajistila Linnea Ericsson
(DEN) s valachem PERO-Z HILLOCK. Na dalších místech skončili, s časy, které by znamenaly
vítězství, domácím publikem výrazně povzbuzovaní, P. Eriksson (SWE) - VDL CARDENTO 933

a Rolf-Göran Bengtsson (SWE) s MAC KINLEY.
Atmosféru Západoevropské ligy přijela také
okusit druhá postupující z naší Středoevropské
ligy Ljubov Kochetova (RUS) s 11tiletým ILION
KILEN. Po slibné páteční jedné chybě však získala v hlavní soutěži 18 bodů.
V konečném pořadí Západoevropské ligy si
polepšil Michael Whitaker. Ten za 8. místo získal
9 bodů a poskočil na 16. postupové místo. Dále
pak již zmíněná Linnea Ericssonn, kterou 13
bodů za 4. místo vyneslo na 18. příčku a i ta na
cestu do Kuala Lumpur stačí.
Pořadí západoevropské ligy SP po závěrečném kole v Göteborgu
1. Meredith Michaels-Beerbaum (94), 2.
Robert Smith (75), 3. Gerco Schröder (72), 4.
Thomas Frühmann (63), 5. Marcus Ehning (59),
6. Beat Mändli (59), 7. Jessica Kürten (55), 8.
Juan Carlos Garcia (53), 9. Nick Skelton (51), 10.
Jean-Marc Nicolas (48), 11. Marcus Beerbaum
(34), 12. Rolf-Göran Bengtsson (45), 13. Ludger
Beerbaum (44), 14. Philippe Leoni (42), 15. Heinrich H. Engemann (41), 16. Michael Whitaker
(40), 17. Alois Pollmann-Schweckhorst (39), 18.
Linnea Ericssonn (35), 19. Toni Hassmann
a Patrick Mcentee (34).
Podle postupového klíče by mělo být 18 míst
pro finalisty. Protože však M. Michaels-Beerbaum postupuje jako obhájkyně titulu přímo, měly
by letenky do Malajsie zbýt i na jezdce na
19. místě. Kdo bude startovat v Kuala Lumpur
uvidíme již příští týden.
-dvoř-

Austrofin Cup a Jarní pony festival
Mělnické kolbiště nebylo povodněmi řádícími
ve středočeském kraji nijak zasaženo a tak
pokračovalo ve svých téměř nepřetržitých soutěžních aktivitách a na nedostatek soutěžících
si rozhodně stěžovat nemohlo. Ve dnech 8.-9.
dubna se zde konal závody úrovně -Z- až -Ss názvem Austrofin Cup. Těmto závodům
předcházelo páteční Hobby skákání a soutěže
hobby nechyběly ani při samotných závodech.
Vítězkou sobotního -S**- se mezi 13 startujícícmi stala M. Roubalová na RIA 1 z JK Roubal
Plzeň před L. Jandourkem na YELLOW MAN
Tiscalli (Stáj Equest) a N. Němcovou s NIKOLA 10 (Stáj Dani). Nedělní -S**- shromáždilo
na startu opět 13 startujících a dvě první místa
si odnesla N. Bieliková na ATYŠ a ALF z JS
Hipodromu Most, která jediná předvedla dva
bezchybné výkony. Třetí skončila domácí

K. Mestenhauserová na GRÉTA 7 s jediným
trestným bodem a se stejným výsledkem skončila na 4. místě L. Matunová na ORIDO
(JK Hlaváč).
Jen o tři dny později využili mělničtí velikonočních prázdnin a uspořádali první z letošních Pony
festivalů. Na programu byly jak skokové tak dre
zúrní soutěže. Startovní listiny měly do deseti
startujících. Ve skákání -LPB- si nejlépe vedla
L. Krulichová na DESTINY La Boheme (JK Mělník) a ve vyvrcholení Pony festivalu skákání
Super třídy -STPB- mezi šesti soutěžícími zvítězila domácí K. Mestenhauserová na SABINA 3.
Další hobby soutěže se na kolbišti v Mělníku
konají ve dnech 27. dubna a 1. května. V sobotu
6. května jsou zde drezúrní závody. Veškeré
informace o soutěžích Jk Mělník naleznete na
www.jkmelnik.cz

-6-

Sportovní
kalendáﬁ
20.-23.4. Kladruby n. L.
A/T, CAI - A 1/2/4 + pony 1/2
21.-23.4. Praha Císařský ostrov S-T ČSP
22.4.
Praha Komořany
D/L-ST
22.4.
Zduchovice ZL-S pouze pony
22.-23.4. Stará Boleslav
zrušeno
22.4.
Děčín
ZM-L
22.4.
Kostelany
ZM-ST
22.-23.4. Brno - Veveří
ZM-S
22.4.
Lhotka u Hranic
Z-L, D/Z-L
22.-23.4. Ostrava - S. Bělá ZM- ST, ST*
22.4.
Trojanovice
Z-S, L* + pony
22.-23.4. Nebanice
D/Z-ST
22.4.
Děpoltovice
ZM-S
23.4.
Praha Cís. ostrov
D/Z-TT
Hořovice Z-L, L** + pony, ZL-ST
23.4.
23.4.
Loštice
Z-L, L* + pony
23.4.
Nový Jičín
D/ Z-L
29.4.
Přední Kopanina
D/Z-T
29.4.
Dražka
Z-L
29.4.
Nymburk Komárno
ZM-L
29.4.
Hostouň
Z-L
29.4.
Podsedice
E/Z-L
29.4.
Kladruby n. Labem ZM-L, L*
29.4.
Heř. Městec C/ Z-CIC*/CCN*
29.4.
Uherčice
ZM-L
29.4.
Tlumačov
V/A-D
29.-30.4. Frenštát p. R.
L-S, S**
29.-30.4. Horka n. Moravou
Reining
29.-30.4. Mariánské Lázně
Z-ST
29.4.
Humpolec
Z-L
30.4.
Přední Kopanina
D/Z-ST
30.4.
Přední Lhota
Z-L
30.4.-1.5. Ústí nad Labem L-T, T**, ČSP
30.4.
Lanškroun
ZM, L*
30.4.
Brno - Soběšice
ZM-L
30.4.-1.5. Skaštice
ZM-L
1.5.
Vlašim
ZM-L
4.-7.5.
Dvoreček C/Z-L, OM pony, sen.
5.-7.5.
Semice A/T, A1/2/4, A-P/2, OM
6.-7.5.
Gabrielka
ZM-L
6.5.
Kutná Hora
ZM-L
6.5.
Nymburk Komárno ZM-L, L**
6.5.
Mělník
D/Z-L
6.-7.5.
Husinec
Z-ST, ST**
6.-7.5.
Plzeň
Z-ST, D/Z
6.-7.5.
Most
Z-ST
6.5.
Lanškroun
Z-S, L*, S*
6.-7.5.
Hnanice
ZM-L, L*
6.5.
Studenec
Z-L
6.-7.5.
Brno - Veveří
L-T, T*, ČSP
6.5.
Bzenec
E/Z-L
6.5.
Velká Polom
Z-S
6.-7.5.
Karlovy Vary - S. Role D/L-TT
7.5.
Ostrov
ZM-L, L**
7.5.
Horky nad Jizerou
ZM-L
7.5.
Kunčice
D/Z-S
7.5.
Lhota p. Přeloučí
ZM-L, L*
7.5.
Brno - Soběšice D/ Z-TT, ČDP
7.5.
Rudná p. Prad. C/ZK-ZL, + pony
8.5.
Ústí nad Labem
D/L-T, ČDP
8.5.
Slatiňany
Z-L, L*

II. ročník Paragan Cup
V rámci X. ročníku Ceny města Přerova (-S**-),
která se koná 13.-14. května u příležitosti 750
výročí založení města Přerova proběhne i druhý
ročník Paragan Cup (-ST**-). Přihlášky k soutěžím
můžete zasílat na adr.: Z. Daněk, Sokolská 2, 750 02
Přerov, tel.: 724 236 854, fax: 581 735 836,
e-mail: jo.prerov@medialine.cz do 10. května

Jarní Gabrielka
Mistrovství Prahy dětí (-ZL-) a juniorů (-L**-) ve
skoku se již tradičně koná v rámci Jarní ceny
Gabrielky 6.-7. května. Přihlášky zasílejte na
adresu: Jiří Kunst, U státní dráhy 72/18, Praha 6,
160 00 do 25.dubna. Kontakt: tel. 235 350 773,
233 334 142, 723 515 661 nebo e-mail:
zdena.kunstova@volny.cz

Zduchovice
poprvé

Pardubice
nabírají dech
Ani dostihové závodiště v Pardubicích nebylo ušetřeno jarních přívalů vody a i když se zde nekonala
žádná povodeň, zvýšená hladina
podzemní vody způsobila, že musel
být celý dubnový program odvolán.
Zrušena byla první kvalifikace Zlaté
podkovy, která se měla konat po
dva víkendy 8.-9. a 15.-16. dubna.
Pro tyto soutěže se bohužel již
v nabitém kalendáři nenalezne
náhradní termín a tak alespoň pardubičtí uspořádají 12. května jednodenní soutěž všestrannosti CNC**,
soutěž -Z- jako Cenu hejtmana pardubického kraje a pro děti soutěž
pony.
I tak se však na pardubickém
závodišti nezahálelo. V sobotu
8. dubna zde proběhlo celostátní
školení rozhodčích všestrannosti
s rozšířením na skoková a všeobecná pravidla. Lektorem byl
západočeský J. Paleček a školení
se zúčastnilo 60 rozhodčích
z celé republiky.
Druhou důležitou akcí na závodišti pak byla návštěva belgického
stavitele tratí pro soutěže všestrannosti Toma Ryckewaerta. Tento
odborník již s pardubickými pořadateli spolupracuje od začátku pořadatelství millitary v Pardubicích
a hrál i důležitou úlohu při pořádání
prvního ME v roce 2003.

Výsledky
Opava 8.-9. 4. -ZM- pro čtyř. a pětileté koně
start. prvním rokem (32) 1. Vrubel -GINA 8 (Hřebčín Albertovec), 2. Šindelková - BENETKA (Horymas Horní Město), 3.Žákovčík - SHEGANE PRETORIA (Zámecký dvůr Havířov), -Z- pro 4. a 5leté
koně start. 1. rokem (30) 1. V. Hrůzek - JET (Frýdek Místek), 2. Lamich - GEORG (Opava Kateřinky), 3. Jager - GEREMI (Empresa Dol. Benešov), Z-děti a junioři (15) 1. Bittnerová - AHRIMAN
(Bioveta a.s.), 2. Zwinger - TUDOR (Opava Kateřinky), 3. Cyrnerová - SISI 5 (JK CYD), dvouf. sk.
100/110 - senioři (43) 1. Veselá - QUARTET (Agrostyl Otice), 2. Thot - VALOIS (Fresta Brno), 3.
Hlaušek - MAFIE 1 Valter Špalek (Šilheřovice), ZL- děti a junioři (11) 1. Zwinger - TUDOR (Opava
Kateřinky), 2. Bittnerová - AHRIMAN (Bioveta a.s.),
3. Stromská - ARANA (Frenštát pod Radh.), -ZLsenioři (56) 1. Mráčková - ATOS (Mahu Modřice),
2. Hlaušek - MAFIE 1 Valter Špalek (Šilheřovice),
3. Matýska - LYNCH 1 (Mahu Modřice), dvouf. sk.
100/110 děti a junioři (3) 1. Bittnerová - AHRIMAN
(Bioveta a.s.), dvouf. sk. 110/120 děti a junioři (14)
1. Zwinger - TUDOR (Opava Kateřinky), 2. Bittnerová - HURIKÁN Bioveta (Bioveta a.s.), 3. Flisníková - UNIE 3 (Equiteam Flisník), dvouf. sk. 110/120
senioři (44) 1. Hrůzková - DEXTER (Frýdek Místek), 2. Fehér - EURA, 3. J. Hruška - MANGO Auto
Sitta (oba Opava Kateřinky), -L*- (31) 1. Hlaušek TERRY (Šilheřovice), 2. R. Doležal - NUEVA LA
ZARRA (Hřebčín Suchá), 3. Fehér - EURA (Opava
Kateřinky), -L**-(29) 1. Žíla - CARLOS (Mustang
Lučina), 2. Lamich - CONTINUAL, 3. Zwinger st. DONA Z Kentaur (oba Opava Kateřinky), -S*- (22)
1. Žíla - LE PATRON (Mustang Lučina), 2. J. Hruška - CRYSTAL, 3. Lamich - LINARO (oba Opava
Kateřinky).
Mělník 8.-9. 4. dvouf. sk. 100/100 (58) 1. Nosková - CALHOUN (Stáj Nosek), 2. Müllerová SHARON (Podřipsko), 3. Vosátková - DOLORES
(Vidovice), dvouf. sk. 100/110 (49) 1. Moudrá OLIVER TWIST (Moudrý), 2. Zvolská - EL SID
(Micky Struhařov), 3. Baštová - FLIRT 1 (JK J+K),
dvouf. sk. 110/120 (63) 1. Bardonová - GILMORE
(Bardonová - Hauzr), 2. Suchánek - OTEY (SK
Artego), 3. Pálková - LOGIKA (JK Velvary), -L**(46) 1. Mestenhauserová - QUEREN (JK Mělník),
2. Bardonová - VIKOMT (Bardonová - Hauzr), 3.
Němcová - PRINCESS (Dani), -S**- (13) 1. Roubalová - RIA 1 (Roubal Plzeň), 2. Jandourek YELOW MAN Tiscali (Equest), 3. Němcová NIKOLA 10 (Dani), dvouf. sk. 100/110 (29) 1.
Perníčková - HEIDI 1 (JK Heroutice), 2. Pálková SHAFRAN (JK Velvary), 3. Čapková - VOKÁL (JK
Kolesa), dvouf. sk. 110/120 (38) 1. Buben - GLADIÁTOR Orling (Stáj Buben), 2. Mestenhauserová
- FAY DAY (JK Mělník), 3. Hudcová - FIN
ARNOLD (Dítě a kůň), -L**- (34) 1. Rosická - CANTA (JS Císařský ostrov), 2. Drahota - IDEAL Ctj
(Artemis), 3. Buben - CANTILENA Orling (Stáj
Buben), -S**- (13) 1. Bieliková - ATYŠ, 2. Bileiková
- ALF (Hipodrom Most), 3. Mestenhauserová GRÉTA (JK Mělník).
Mělník 12.-14.4. Jarní pony festival drezúra P4+P4- (8) 1. Hájková - VIKI 3 (JK Mělník), -P7- (5)
1. Vranková - BARTÍK (JK Aleko), -P5- (Hájková VIKI 3 (JK Mělník), -P6- (5) 1. Jirsová - BONSAJ
(Jirsová), skoky -ZP- handicap (5) 1. Hájková TIFFANY (JK Mělník), -ZLPA- (5) 1. Baldinusová ALOHA (JK Těchlovice), -ZLPB- (5) 1. Vávrová WENDY 1 (La Boheme Zduchovice), -LPB- (10) 1.
Krulichová - DESTINY La Boheme (JK Mělník), SPB- Super třída (7) 1. Mestenhauserová - COLIN
(JK Mělník), -ZLPA- (7) 1. Krulichová - MARE
STAR (JK Mělník), -SPB- (8) 1. Pavlíková - INES 1

Foto : J. Bělohlav
V úterý 4. dubna proběhla na závodišti v Pardubicích první letošní
inspekce stavitele trati pro Mistrovství Evropy mladých jezdců Toma
Ryckewaerta. Zleva: Zdenek Kusý, Luděk Erbek, Simona Paříková,
Tom Ryckewaert, Míla Příhoda, Michal Pejčoch, Jaroslav Grodl.
V letošním roce bude T. Ryckewaert stavitelem trati soutěže ME
juniorů, která se v Pardubicích pojede 4. - 6. srpna. V úterý 4. dubna
tak proběhla v Pardubicích první
inspekce trati. Byly zkontrolovány
stávající překážky a dohodnuty
úpravy. I nadále bude probíhat zvyšování technické náročnosti překážek, ale jinak bylo rozhodnuto, že

trať terénní zkoušky povede po již
vyzkoušených trasách. Pravou
rukou T. Ryckewaerta v Pardubicích
bude i tentokrát J. Grodl, M. Pějčoch, Z. Kusý a J. Bělohlav. Bylo
rozhodnuto, že celý kurs by měl stát
v definitivní podobě do konce června. Posledních pět týdnů pak již
bude věnováno dekoracím a zdobením překážek. Už se těšíme.

(JK Farma Všemily), -LPB- (8) 1. Krulichová - FÍK
2 (JK Mělník), -STPB- Super třída (6) 1. Mestenhauserová - SABINA 3 (JK Mělník).
Praha Císařský ostrov 14.-16. 4. 125/130 cm
6 a 7letí (12) 1. L. Brzoska - OTELLO, 2. L. Brzoska - LACOSTE DE LA COUR (POL), 3. O. Nágr DOVER (JS Mar. Lázně), 130 cm (21) 1. D.
Rakoczy - RUSALKA (POL), 2. F. Schober - LADINA B (GER), 3. Z. Žíla - CARLOS (Stáj Mustang),
dvouf. sk. 135/140 (16) 1. O. Nágr - ATLAS (JS
Mar. Lázně), 2. F. Schober - WACHTERIN (GER),
3. L. Appel - PROSCILLA (POL), dvouf. sk.
125/130 6 a 7letí (12) 1. F. Schober - ALTENBACH
(GER), 2. J. Štětina - FREDERICUS-S, 3. J. Luža SHERLOCK HOLMES-S (oba JS Schneider), 135
cm (25) 1. D. Rakoczy - RUSALKA (POL), 2. F.
Schober - ALTENBACH, 3. F. Schober - LADINA
B (GER), 4. J. Luža - JAMES BOND-S (JS Schneider), 140 cm 1. kolo VC Prahy (23) 1. F. Schober LADY WEINBERG (GER), 2. D. Rakoczy - MARINO (POL), 3. J. Jindra - MGT DIAS (MGT Ostrava), 4. M. Matějka - ABC CHICAGO 47 (Eggersmann Caro As), 5. L. Appel - SILVIO 31 (POL),
bariérové skákání (9) ex equo 1. F. Schober LADINA B (GER), M. Šlechta - A LADY 2 (JS
Císařský ostrov), 3. J. Štětina - ŠOTEK-S (JS
Schneider), stupň. obt. do 135 cm + žolík (11) 1.
D. Rakoczy - SEWILLA (POL), 2. M. Šlechta CELESTA Kalek (JS Císařský ostrov), 3. M. Matějka - ABC CEMBALO (Eggersmann Caro As), Finále ml. koní do 130 cm (12) 1. O. Nágr - DOVER
(JS Mar. Lázně), 2. F. Schober - ALTENBACH
(GER), 3. L. Brzoska - OTELLO (POL), 4. J. Štětina - FREDERICUS-S (JS Schneider), 5. L. Trier

Kjoller - CORIELLA (Dánsko), dvouf. sk. 135/145
cm (12) 1. D. Rakoczy - RUSALKA (POL), 2. J.
Jindra - QUINTUS 33/REVEL-S (JS Schneider), 3.
Z. Žíla - CARLOS (Stáj Mustang s.r.o.), 4. J. Luža JAMES BOND-S (JS Schneider), 5. L. Trier Kjoller
- LEGENDE SEM (Dánsko), 140 + 150 cm (dvě
kola) Velká cena Prahy (16) 1. F. Schober - LADY
WEINBERG (GER), 2. J. Jindra - MGT DIAS (MGT
Ostrava), ex equo 3. F. Schober - WACHTERIN
(GER), M. Matějka - ABC CHICAGO 47 (Eggersmann Caro As), D. Rakoczy - MARINO (POL).
Nová Amerika 15.-16.4. -ZM- pro koně 1. a 2.
rokem (19) 1. Zemánková - BORKA (TJ Krakonoš
Trutnov), 2. Myška - MERCI (JO Albert Stolany), 3.
Panenka - TRIUMF Karsit (Stáj Karsit), -Z- (48) 1.
Černá - FATIMA (JK Černožice), 2. Kocián MURPHY (Epicos Liberec), 3. Bartošová - LULA
KA (JK Černožice), -ZL- (68) 1. Pourová - DIAMANT (JK Jeřice), 2. Forman - WERDI (SK Olympia), 3. Sojka - JESSY (Mor. zem. hřebčín), -L- (37)
1. Erlebachová - CASIO Karsit (Stáj Karsit), 2. Ciprová - VERONIKA (Pastv. Pilníkov), 3. Hassová -

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

Inzerce

Aprílové
počasí neodradilo 16. dubna
jezdce od účasti
na
prvních
závodech ve
Zduchovicích.
Diváci viděli celkem 150 startů.
V hlavní soutěži
-L*-, Ceně Autoservisu Svátek,
zvítězila K. Bardonová s klisnou
PIA-DORA (Bardonová - Hauzr)
před zástupci JK Český Dvůr
P. Březinou na FARIDA a B. Stipplovou s DAISY.
Závody budou ve Zduchovicích
pokračovat 22. dubna, kde zde
bude startovat první díl pony seriálu
Pony Channel Star pro děti na
pony. Informace o veškerých
akcích, propozice a výsledky naleznete na www.kone-zduchovice
a www.ponychannel.cz

Hřebčín Albertovec
hledá jezdce
schopného jezdit remonty
a soutěže -L-, okres Opava.
Životopisy zasílejte na: e-mail:

hrebcin.albertovec
@seznam.cz
CONDÉ (TJ JO Nisa Jablonec), stup. ob. do 110
cm (36) 1. Šindler - ARANKA (JK Agrostyl Otice),
2. Krupková - LUFYAMO (JS pod Kunětickou
horou), 3. Klár - CERA (JK Agrostyl Otice), -L- (38)
1. Skřivan - RAMARA Elkor, 2. Skřivan - TORA
(Stáj Manon), 3. Hassová - CONDÉ (JO Nisa Jablonec), -S- (24) 1. Skřivan - RYTMA CaC Leasing,
2. Skřivan J. - RAMARA Elkor (Stáj Manon), 3.
Erlebachová - CASIO Karsit (Stáj Karsit).
Zduchovice 16. 4. -ZM- děti (8) 1. Svobodová MARKÝZ (JO Zduchovice), 2. Klímová - HEMA
W (JK Equuleus Praha) , 3. Hučíková - DANNY (JK
Dítě a kůň), -Z- (27) ml.koně + děti a junioři 1.
Tošovská - CITA (Stáj Moudrý), 2. Perníčková ÚSVIT (JK Heroutice), 3. Crnková - KRISSIA (JS
Bost B), dvouf. sk. 100/110 (44) 1. Pařenica CALLEDA (Audit Sulice), 2. Plimlová - GINA (JK
Poříčí), 3. Tomaidesová - CARMEN (JK Louňovice)
dvouf. sk. 110/120 (45) 1. Tomaidesová - SONET
(JK Louňovice), 2. Crnková - LA CABANA (JK Bost
B), 3. Suková - ARAMIS (JK Sasanka), -L*- (23) 1.
Bardonová - PIA DORA (JS Bardonová-Hauzr), 2.
Březina - FARIDA, 3. Stipplová - DAISY (oba JK
Český Dvůr).

● 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.
● Nabízím 7letou tm. hnědku pro sport. Velmi dobrá v jednospřeží, ježděna pod sedlem. Vysokomýtsko. Tel.: 777 599 080.

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí
-7-

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407
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