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Dvakrát finále SP
Kuala Lumpur
Rozhodnutí FEI, poprvé opustit tradiční území
Evropy, nebo USA pro uspořádání finále skokového Světového poháru, se ukázalo velmi šťastné. Pořadatelství 27. ročníku bylo svěřeno Malajskému království a tak hala v Kuala Lumpur ve
dnech 27. - 29. dubna hostila světovou skokovou
elitu. Nápadité, technické parkůry stavěl Němec
Frank Rothenberger.
Na start 1. kola se dostavilo 34 dvojic z 20
zemí světa, pro některé z nich však byl parkůr
velmi obtížný. V napínavém honebním skákání do
150 cm zvítězil 32letý Marcus Ehning na 13letém
hřebci SANDRO BOY. Druhé místo patřilo Beat
Mändlimu ze Švýcarska na francouzském valachovi IDEO DU THOT, před Meredith MichaelsBeerbaum (GER) s CHECKMATE (Contender).
Čtvrtou příčku získala Irka Jessica Kürten na
10leté CASTLE FORBES LIBERTINA.
Druhým kolem byla v pátek 28. dubna klasická
„150“, znovu na hranici možností několika z 32
účastníků, kteří dokončili první kolo. Do rozeskakování se dostalo šest nejlepších. Francouz Philippe Leoni na hanoveránce CYRENAIKA zajel
na jistotu a nakonec skončil pátý. Švéd RolfGoran Bengtsson, využil dokonale obratnosti
svého olympijského koně MAC KINLEY a ujal se

vedení, o které již nepřišel. Další startující Heinrich Hermann Engemann na ABOYEUR přehnal
tempo, udělal chybu na dvojskoku a to znamenalo 6. příčku. Jessica Kürten (bez chyby) zaostala
o 8 desetin a to nakonec stačilo na 3. místo. Beat
Mändli se přes veškerou snahu také před
Bengtssona o 4 desetiny nedostal a musel se
spokojit s 2. pozicí. Poslední Marcus Ehning
neriskoval a dojel si elegantně a plynule pro
4. místo. Velká favoritka celé soutěže Meredith
Michaels-Beerbaum skončila se čtyřmi body
v základním kole sedmá.
V neděli pak nastalo pro 24 jezdců velké finále.
Po přepočtu umístění z 1. a 2. kola na tr. body,
měli nejlepší pozice M. Ehning a B. Mändli
s nulou, J. Kürten s 1 bodem a R.G. Bengtsson
s M. Michaels-Beerbaum se 4 body.
Z této vedoucí pětice udělal v 1. kole chybu jen
R.G. Bengtsson a tak se o celkovém vítězi rozhodovalo skutečně až v posledním kole.
Jako první se oběma bezchybnými
závěrečnými koly blýskla Němka Pia Luise Aufrecht
(HOFGUT LIEDERBACH’S ABRISCA), která zatížena 13 body za umístění v prvních dvou soutěžích
skončila nakonec na 8. místě. Obě kola s nulou
zvládnul také Michael Whitaker s INSUL TECH PORTOFINO a britský zástupce tak postoupil na 6. příčku.
Jako první zaútočil na nejvyšší příčky Ital Juan
Carlos Garcia. Ten si do finále „přinesl“ 6 bodů
a na 18letém LORO PIANA ALBIN po dvou bezchybných kolech nakonec obsadil celkové čtvrté
místo. Naopak pro Bengtssona znamenala další
chyba i ve druhém kole propad na 7. pozici.
Chybě se nevyhnula ani obhájkyně titulu
M. Michaels-Beerbaum, která tak se součtem
8 bodů skončila pátá. V té chvíli bylo jasné, že
o vítězi se rozhodne mezi trojicí J. Kürten, Beat
Mändli a M. Ehning.
Jako první startovala J. Kürten zatížena jediným bodem. Irská zástupkyně ani podruhé nezaváhala a její ztráta na první dva jezdce se nezvětšila.
Lehká chyba Beata Mändliho tak pro ni zna-

M. Ehning – SANDRO BOY
menala ihned postup o příčku výše a stále
i naději na vítězství.
Bezesporu nejlepší jezdec současnosti Marcus
Ehning na impozantním oldemburském hřebci
SANDRO BOY však nezaváhal a zcela po zásluze si již podruhé (2004 - Las Vegas) odnesl
pomyslné zlato z finále Světového poháru. Za
celý konkúr neudělala tato dvojice, (stejně jako
2. Jessica Kürten) jedinou chybu. Všechny jeho
parkůry byly plynulé, na lehkém přilnutí, ježděné

(Pokračování na str. 2)

Princezna Haya novým prezidentem FEI

Reprofoto
L’Année Hippique
Anky van Grunsven – KELTEC SALINERO

Do Kuala Lumpur se sjela i světová jezdecká elita z řad funkcionářů k pravidelnému Generálnímu
zasedání FEI. Tentokrát se jednalo o volební zasedání a Mezinárodní jezdecká federace zde rozhodovala o novém prezidentovi FEI. Do Malajsie dorazilo 136 delegátů určených k volbě prezidenta. Za ČR
to byl prezident ČJF Jar. Pecháček, kterého doprovázela A. M. Kolářová.
Tentokrát vybírali delegáti zasedání ze tří kandidátů. O funkci, na kterou se po dvou volebních obdobích již nekandidovat rozhodla španělská princezna Doňa Pilar de Borbon, se tentokrát ucházeli hned
tři zájemci. Vedle dvou členek královských rodin, mladší sestry dánské královny princezny Benedikty
a jordánské princezny Hayi Al Hussein, to byl i předseda zemí I. skupiny FEI Řek Freddy Serpieri.
Pro zvolení do čela FEI musí kandidát získat dvě třetiny hlasů přítomných delegátů. Hlasování proběhlo v pondělí 1. května a v prvním kole o prezidentovi FEI nebylo rozhodnuto. Překvapivě nejméně
hlasů získala dánská princezna a tak do druhého kola postoupil F. Serpieri a Haya Al Hussein. Ve druhém kole však F. Serpieri odstoupil a tak se novou prezidentkou FEI stala 32letá jordánská princezna.
Ihned po volbě nového prezidenta FEI jsme požádali Jaroslava Pecháčka o informace o průběhu
voleb. Ten nám sdělil, že ještě před samotnou volbou probíhala horečná jednání adeptů na prezidenta
FEI s delegáty. Podle dojmů Jar. Pecháčka volilo hodně zástupců evropských států F. Serpieriho, ale
ani zde nebyla jeho podpora jednotná. Ve své prezentaci přečetla jordánská princezna pouze všeobecné deklarace snad jen s akcentací zachování tří jezdeckých disciplin na OH. I když Haya Al Hussein po
mnoho let žila a jako jezdkyně trénovala v Irsku, poprvé v historii FEI se jedná o volbu prezidenta
z neevropské země. Co tato volba FEI přinese ukáže teprve budoucnost.
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REPORTÁŽE

Dvakrát finále SP
(Dokončení ze str. 1)

Velká podívaná v drezůrním finále

dopředu, v absolutní rovnováze. Z jeho koně
vyzařuje proježděnost, obratnost a absolutní soustředění na takřka neznatelné pomůcky. To však
platí o všech Ehningových koních obecně. Na
klisně CINDERELLA vyhrál i jednu rámcovou
soutěž. To platí i o druhé umístěné J. Kürten
a třetím Beat Mändlim.
Z dalších jezdců překvapil kultivovaným způsobem jízdy Estonec Gunnar Klettenberg s 11letou
klisnou NOVESTA. Ten nejen že postoupil do
finále, ale obě závěrečná kola zvládnul s výsledkem 8 bodů a celkový součet 23 bodů mu vynesl
konečné 12. místo. Ruska Ljubov Kochetova s Ilion Kilen jistě splnila, či možná i překročila svůj cíl
a s 27 body skončila ve finále na 19. místě. Její
vystoupení však již nebylo tak přesvědčivé.
Poslední člen naší ligy centrální Evropy Polák
G. Kubiak na RITUS po 25. místě (1 chyba)
v zahajovacím parkuru a 20 bodech ve druhém
kole do finále nepostoupil.

V drezúře vyvrcholila halová sezóna o týden
dříve v Amsterodamu. Do Holandska se sjelo ve
dnech 20. - 23. dubna 18 nejlepších drezúristů
Světového poháru 2005 - 2006.
Už ve čtvrteční GP nenechala Anky van
Grunsven nikoho na pochybách, kdo je současnou světovou jedničkou. S 12letým KELTEC
SALINERO suverénně vyhrála s tříprocentním
náskokem před Švédem J. Brinkem na hřebci
BJÖRSELLS BRIAR 899 a I. Werth na WARUM
NICHT FRH. Následovala trojice domácích,
I. Schellekens-Bartels s 12letou hanoveránkou
SUNRISE, L. van Lieren s 10letým valachem
HEXAGON’S OLLRIGHT a překvapivě až šestý
E. Gal a GROUP 4 SECURICOR LINGH.
Do sobotního Grand Prix KÜR postoupilo
12 dvojic. Před vyprodanou halou, v čestné loži
s nizozemskou královnou Beatrix, zopakovala Anky
van Grunsven skvělý výkon, kterým triumfovala už
v ‘s-Hertogenbosch. Znovu chybělo jen málo do
88% a na KELTEC SALINERO vyhrála finále po
třetí v řadě, celkově už po osmé. Na 2. místě byla
spokojená I. Werth (WARUM NICHT FRH) a
3. skončil J. Brink (BJÖRSELLS BRIAR 899).
Soutěž komentoval hlavní rozhodčí Vincenzo
Truppa: „Ankyno předvedení mě tak rozpohybovalo, že jsem dal dvojici známku 10 za soulad
hudby. První tři jezdci udělali soutěž a předvedli
špičkový sport. Díky jim bylo finále World Cup
2006 skutečně kouzelné“.
Jezdci, kteří nepostoupili do finále se utkali v soutěži s názvem Finále B. Zde se zúčastnily také dvě
ruské závodnice. E. Kallinina s 11letým valachem
ROYAL BLACK LABEL a I. Potureva na ZORRO,
které skončily na čtvrtém a šestém místě.

Celkové výsledky:
1. Marcus Ehning (Sandro Boy) GER 0, 2. Jessica Kürten (Castle Forbes Libertina) Irl 1, 3.
Beat Mändli (Ideo du Thot) Sui 4, 4. Juan Carlos
Garcia (Loro Piana Albin) Ita 6, 5. Meredith
Michaels-Beerbaum (Checkmate) Ger 8, 6.
Michael Whitaker (Insul Tech Portofino) GBR 10,
7. Rolf-Goran Bengtsson (MacKinley) Swe 12, 8.
Pia-Luise Aufrecht (Hofgut Liederbach’s Abrisca)
Ger, Gerco Schröder (Eurocommerce Milano)
Ned 13, 10. Heinrich Hermann Engemann (Aboyeur) Ger 14, 11. Margie Engle (Quervo Gold)
USA 18, 12. Gunnar Klettenberg (Novesta) Est
23, 13. Beezie Madden (Judgement) USA, Philippe Leoni (Cyrenaika) Fra 24, 15. Jean-Marc
Nicolas (JPC Modesto Equifoam) Fra 26, 16.
Laura Kraut (Anthem) USA 27, 17. Alison Firestone (Secret Love) USA 34, 18. Richard Spooner
(Camaron Hills Shanroe) USA 40, 19. Ljubov
Kochetova (Ilion Kilen) Rus 27, 20. Geir Gulliksen (Cattani) Nor 29, 21. Jill Henselwood (Special Ed) Can 30, 22. Abdullah Al Sharbatly (Quatro)
KSA 32, 23. Joie Gatlin (Suncal’s King) USA 49.
Podrobnosti naleznete na
www.klworldcupfinal.com

CSI** Kiskunhalas
Mezinárodních soutěží CSI* v Maďarsku se
ve dnech 29. dubna až 1. května zúčastnili za
ČR M. Šlechta (MAMA MIA, KO DARCO, CARLONA), Z. Žíla (PINOT GRIGIO, CARLOS, LE
PATRON) a A. Opatrný (NAREW’S SON,
FARADAY, LECARINO).
Rozpis CSI nabídnul standardní soutěže. Pro
6-7leté koně byly připraveny soutěže 125/130
cm a dále zto pak byla malá tour (130, 140
a finále 140) a velká tour (140, 150 a VC 150).
V mladých koních byl úspěšný především
A. Opatrný na LECARINO, který ve finále
dokončil bez trestných bodů a po bezchybném rozeskakování obsadil 5. místo. Dařilo se i
M. Šlechtovi na CARLONA, který absolvoval
obě kvalifikace bez trestných bodů.
V sobotních a nedělních soutěžích naše dvojice putovaly mezi malou a velkou tour. Z nejlepších výsledků vybíráme 4. místo LE PATRON
se Z. Žílou v sobotní skoku do 130 cm. Zástupci z Mustang Lučina se dařilo i rámcové
postupné obtížnosti do 135cm, kde skončil na
CARLOS na 2. příčce. V neděli pak získal CARLOS ještě jedno 7. místo za bezchybný výkon ve
skoku do 140 cm.
V nejtěžší soutěži (150cm) prostředního dne
závodů jsme měli dva zástupce v rozeskakování.
S nulou postoupili k boji o vítězství Z. Žíla na
PINOT GRIGIO a A. Opatrný s FARADAY.
PINOT však v rozeskakování upadnul a byl vyloučen, FARADAY skončil se 4 body na 7. příčce.
V pondělí startoval úspěšně ve finále malé
tour především A. Opatrný na NAREW’S SON,
kteří skončili po dvou chybách v rozeskakování
na 7. místě.
Ve Velké ceně nás zastupovali: M. Šlechta na
KODARCO, který dokončil s 20 body. Dále to byl
Z. Žíla s PINOT GRIGIO, který chyboval dvakrát.
Nejúspěšnějším naším jezdcem se tak stal opět
A. Opatrný na FARADAY, který postoupil do
rozeskakování a zde po chybě získal 9. příčku.
Vítězství zůstalo doma zásluhou H. Balasze.

Celkové výsledky:
1. Keltec Salinero (Anky van Grunsven NED)
87.752. Warum Nicht (Isabell Werth GER) 81.15 3.
Bjorsells Briar (Jan Brink SWE) 79.324. Group 4
Securicor Lingh (Edward Gal NED) 79.075. Sunrise
(Imke Schellekens-Bartels NED) 76.966. Wahajama
UNICEF (Ann Kathrin Linsenhoff GER) 76.757.
Hexagon’s Ollright (Laurens van Lieren NED)
75.308. Guinness (Louise Nathhorst SWE) 73.809.
Hardthof’s Ludewig (Lone Joergensen DEN)
72.7010. Paganini (Jeroen Devroe BEL) 71.0511.
Donatha S (Ellen Schulten-Baumer GER) 70.3712.
Wild One (Arlene Page USA) 69.65.
V. Dvořák

Jarní Ostrava
Kritérium mladých koní a skokové soutěže probíhaly 21.-23. dubna na kolbišti Baníku Ostrava
ve Staré Bělé. V maratónu 21 soutěží viděli diváci 410 startů. Závodů se zúčastnili nejen jezdci
z ČR, ale i dva zástupci Slovenska. Ti byli víc jak
rovnocennými soupeři, protože si odvezli i dvě
vítězství z nejvyšších soutěži.
Letošní první soutěže KMK proběhly v pátek
a komisařem byl J. Jindra st. Celkem bylo předvedeno 80 klisen a hřebců.
Dvě sobotní soutěže -L*- (32) a -L**- (16) získala L. Gladišová na IRRAS a DOLENTON (JK
Gladiš). Nedělní -L**- (53) pak připadlo P. Konvičkovi s AMOR 8 z domácího klubu.
V soutěži -S**- startovalo 32 startujících. Z nich
zvládli čtyři jezdci základní kolo bez chyby a zvítězil I. Šulek na DARIA z JŠ
Topolčianky před J. Hruškou
- CRYSTAL (Opava Kateřinky) a Z. Žílou s EVERDEN
z Mustangu Lučina.
V hlavní skokové soutěži
-ST*- odstartovalo čtrnáct
dvojic. Dva jezdci se bezchybným výkonem postarali
o rozeskakování. V něm oba
chybovali na prvním skoku
a tak lepším výsledným
časem zvítězil se svým druhým koněm opět I. Šulek
(WAVO PROFIT). Další dvě
místa obsadili jezdci Opavy
Kateřinek K. Lamich s CONTINUAL a J. Hruška na
CRYSTAL.
-jge-

Vítěz ostravského -ST*Igor Šulek na WAVO
PROFIT z JŠ Topolčianky

-2-

Je odměna pro
rozhodčí příliš
vysoká ?
V dnešní aktualitě se dotkneme dnes často diskutovaného problému - výše odměny
rozhodčího. Příspěvek k této diskuzi zaslala
naše mezinárodní rozhodčí E. Nesňalová
Rada ČJF na svém jednání dne 14. 9.
2005 schválila náhrady rozhodčím a funkcionářům na závodech s platností od 1. 1. 2006,
a toto rozhodnutí na jednání 15. 2. 2006
potvrdila.
Příloha G všeobecných pravidel : VV ČJF
stanovuje tyto závazné minimální odměny za
každý den funkce: HR a TD - 1 200,- Kč/1 den,
členové zákl. sboru - 1.000,- Kč. atd.
Tato formulace je zcela jasná:
Pořadatel tedy rozhodčímu musí vyplatit
minimální odměnu, může však, pokud se rozhodne a práce rozhodčího si velmi váží,
vyplatit vyšší částku, ale nižší částku smí
vyplatit pouze se souhlasem jednotlivého
rozhodčího - tolik PJS.
O výši odměn rozhodčích byly vedeny rozsáhlé diskuse:
a) jednak pořadateli, někdy možná oprávněné (malý počet startujících a nízké startovné) - řešením je získání sponzora nebo slušná domluva s rozhodčími - toto je jeden
extrém, na druhé straně: i když je tržní hospodářství, měly by být závody pořádány hlavně pro sport a ne pro peníze (vysoké startovné, velký počet startujících a pro pořadatele
jsou rozhodčí na obtíž pro zbytečně „velké“
výdaje, hlavně, že je zisk).
b) jednak, a hlavně, tzv. amatéry, kteří
doporučovali nižší částky, neboť vlastně ani
nevědí, o co jde.

A jaká je skutečnost? Příklad:
Na závodech je ve startovní listině na
jeden den cca 240 startů + rozeskakování
(ZM - S**). Rozhodčí jsou 3, včetně hlavního.
Závody probíhají od 10.00 hod. dopoledne do
20 hod, večer s maximálně 15 min. přestávkami na přestavbu a prohlídku parkurů (lze
zvládnout jen životní potřebu), oběd rozhodčí
zhltnou při soutěži a pokud by měl HR řešit
vzniklý problém, pak se soutěž musí přerušit.
Pořadatel velkoryse odsouhlasil odměnu pro
rozhodčí podle PJS, při tom startovné 200 300 Kč za koně v soutěži, na cenách je
vyplaceno 13 000,- Kč - tedy příjem dostatečný.
Je za tuto práci odměna vysoká? Situaci
šlo vyřešit velice jednoduše: nejlépe doplněním sboru, aby se rozhodčí mohli vystřídat rozhodčí je přece také člověk - nebo zvýšením odměny.
Závěrem je třeba si uvědomit, že dobré
závody dělají kvalitní rozhodčí, jejichž práci
by měl pořadatel ocenit. Snad je jen minimum rozhodčích, kteří „to“ dělají jen pro peníze, čímž jim ovšem zvýšené odměny nahrávají.
Eva Nesňalová

Foto J. Gebauer

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Koně pro sezónu 2006
V dnešním prvním květnovém čísle zpravodaje
Jezdec již rubriku o koních pro tuto sezónu ukončíme. Bohužel jsme nenavštívili všechna zajímavá střediska a stáje, ale sezóna již je v plném
proudu a tak se s novými koňmi, námi opomenutých jezdců, již seznamujete přímo na kolbištích.
Ještě jsme však nechtěli v našem seriálu vynechat tři důležité stáje. A tak tedy naposledy
o koních pro sezónu 2006.

Schaumann Team Strakonice
Stáj S. Poláka ve Strakonicích má již řadu let
svého strategického partnera - firmu zabývající se
výrobou krmiv (nejen pro koně), kterou známe pod
jménem Schaumann ČR s.r.o. V loňském roce
dělala svému donátorovi jezdkyně stáje Lucie
Poláková jen tu nejlepší reklamu. Zvítězila v ženském šampionátu, byla ve finále Českého skokového poháru, v sedle COMTESSY docílila mezi
mladými koňmi hatricku na CSIO v Poděbradech
a navíc byla v sedle RAINBOW STAR za ČR
i v rozeskakování Velké ceny Poděbrad. Jak proběhlo tiskem, na sklonku roku 2005 byla bělka
COMTESSA prodána do Itálie. Jedničkou stáje
Schaumann Team tak zůstává 12 letá RAINBOW
STAR (Radiátor). Ta už má za sebou letos těžkou
zkoušku při halových závodech ve Wiener Neustadt (VC za 12 tr. bodů). V následujících měsících
by měla opět překonávat ty nejtěžší parkury na
českých i zahraničních kolbištích a vedle Českého
skokového poháru je pro L. Polákovou hlavní prioritou opět ženské mistrovství ČR.
Vedle RAINBOW STAR je ve stájích ve Strakonicích koněm číslo dvě 6l. CAROS (Calvados II), který
začínal v loňské sezóně a letos by měl zvládnout
úroveň -S-. Spolu s ním jsou to pak dvě 4leté naděje, klisna QUENTA (Quebeck) a holštýnský valach
CUWAJT (Coolman). Ve stájí také chystají i další
nákup mladého 4 až 5ti letého koně.

skladby koní opavského oddílu. Starší koně odešli a v mnoha případech byli nahrazeni nadějnými
importy ze západní Evropy. JK Opava Kateřinky
tak do sezóny 2006 vstupuje s výrazně omlazeným týmem a většina koní bude muset do těžších
soutěží teprve dozrát.
V. Hruška má ve svém týmu celou řadu jezdců. Vedle těch nejznámějších opavských reprezentantů Jiřího Hrušky, Karla Lamicha, Pavla
Humplíka je to i otec a syn Jiří a Jan Zwingerovi
a dále pak M. Fehér, V. Humplíková, A. Bittnerová, M. Hruška a za Equiclub Flisník startujícící
K. Flisníková. Koně pro sezónu 2006 představíme jen u těch nejvýkonějších.
Jiří Hruška (31) - Nejzkušenějším koněm
tohoto jezdce bude letos 8l. hanoverský valach
CRYSTAL (Calido) maj. C. Flisník, který by měl
startovat v soutěžích -ST-. Pro všechny ostatní
koně budou prioritou soutěže KMK. Jsou to především dva 6l. oldenburští hřebci CHARLESTON
Auto Sitta (Cento) a PALERMO Auto Sitta
(Padarco), dále pak 5l. MANGO Auto Sitta (Dantés) a 4l. oldenburská COLUMBIA Auto Sitta
(Canon), kterých všech jsou majitelé manželé
Sittovi. Již z tohoto výčtu vyplývá, že pro J. Hrušku bude vrcholem sezóny Finále KMK a Šampionát mladých koní. Zkušenosti však budou sbírat
v dalších národních soutěžích.
Karel Lamich (31). Pro tohoto jezdce bude
letos jedničkou vlastní 8l. oldenburský hřebec
CONTINUÁL (Continue), kterého výkonnost
dosáhne stupně -ST-. Dále to bude 7l. holštýnský
hřebec LINARO (Linaro) maj. JK Opava Kateřinky. Pro soutěže KMK pak 6l. holštýnská klisna
SHEILA Auto Sitta (Chambertin) a dva 5l. hřebci.
Hanoverský CEORG (Giorgio) a oldenburský
CONDRO (Concheto).
Pavel Humplík (33) se bude na kolbištích prezentovat s 6l. holštýnským CARDIVO (Carpatio),

Jaroslav Jindra
Ze stájí ve Spáleném Poříčí se do obce Martinice
u Březnice v okrese Příbram
přestěhoval v polovině roku
2004 J. Jindra. Stáj B. Bierhanzla tak rasantně vstoupila
na naší soutěžní scénu. Zbrusu nové středisko, které se
stále ještě buduje má v současnosti k dispozici stáje pro
téměř 30 koní, otevřenou
i krytou jízdárnu a celý areál
disponuje i luxusní ubytovací
kapacitou pro hotelové hosty.
Letos se reprezentuje značkou JS Equitana.
J. Jindra se po roční aklimatizaci pokusí v roce 2006
vrátit do české reprezentace.
Vedle MČR a soutěže ČSP
se pokusí i o zisk bodů v naší
lize Světového poháru
a zahajuje hned při prvních
závodech CSI-W ve Wroclavi.
K tomuto cíli mu mají
pomoci koně nejen stáje
Bierhanzl, ale i jeho současných nových či staronových
majitelů. Mezi těmi je to především severomoravská stáj
MGT Ostrava a JS Schneider J. Jindra - REVEL-S skončil na 3. místě ve Velké ceně v Ústí n. L.
Plzeň.
Jiří Zwinger (46) má vedle již známé 8l. DONA
Mezi koně nejvýkonnější, kteří dosahují výkon(Úskok), 6l. holštýnského valacha COLOMBO
nosti -T- patří: 11l. MGT DIAS (Aras) maj.
(Coriander) a jeho syn Jiří (14) pak stále výborJ. Poláška (MGT), dva koně J. Schneidera 10l.
ného 16l. učitele TUDOR. Opavský zástupce tak
CONTENDER-S (Coriander) a 8l. REVEL-S (Quiurčitě nebude chybět ani na šampionátu nejmladdam de Revel) a 9l. M-LOUSAN (Lansink).
ší věkové kategorie.
O stupeň níže (-S-ST-) budou startovat
8l. KREACE (Landos) maj. H. Schieblové,
7l. MGT HENESSY (Cartouche) MGT Ostrava
a 6l. INSTEP (Grand Step) P. Šalkové. A v neposlední řadě budeme letos vídat J. Jindru i v soutěVyužili jsme příležitosti a v Ústí nad Labem
žích KMK na 5l. ZORCE (Papilion) M. Rajchmana.
jsme se zeptali zástupce stáje Bardonová
Hauzr J. Bardona, proč nestartuje SILVIO.
Opava Kateřinky
Dozvěděli jsme se, že tento kůň, který byl
Posledním střediskem, které v letošním výčtu
K. Bardonové svěřen v roce 2004 po několika
koní chystaných pro sezónu 2006 navštívíme je
úspěšných sezónách, které absolvoval
další severomoravské sportovní centrum. Předs A. Opatrným, má bohužel zdravotní problémy
sedou a hlavním trenérem je zde Vladimír Hrušs kopyty. V současné době jej majitel Z. Tenka. Již v prvních zpravodajích letošního roku jsme
krát svěřil do péče moravské firmy AgramM,
informovali o spolupráci stáje v Opavě se střediskterá se stará o jeho rekonvalescenci. Zda se
kem Juraje Hanulaye ve slovenském Bernolákoještě objeví SILVIO na našich kolbištích tak
vu. Právě J. Hanulay stojí i za zásadní změnou
ukáže teprve čas.

SILVIO se léčí
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Český skokový
pohár zahájil
V Praze na Císařském ostrově se ve dnech
21. - 23. dubna konala o 14 dní odložená pátá jarní
Výstava koní, společně se kterou již tradičně zahajuje i Český skokový pohár. I ten vstoupil letos do
pátého ročníku.

Výstava
Společnost In Expo Group, která provozuje areál
na Císařském ostrově a která je zakladatelkou dnes
již tradiční výstavy Kůň v Lysé n. Labem, má pochopitelně s pořadatelstvím výstav koní a i jezdeckých
soutěží značné zkušenosti. Jarní obdobou výstavy
koní z Lysé dokázala přenést pestrou hipologickou
společnost na území hlavního města. Vybojovat si
však divácký zájem v Praze je, přes obrovský
potenciál naší metropole, neskonale těžší než
v jiných místech. V prvé řadě musí pořadatel prokázat svoji životaschopnost a nenechat se odradit
počáteční návštěvnickou apatií.
Přesto že návštěvnost pražské výstavy zatím ani
náznakem nenaznačuje obrovský a neutuchající
zájem o výstavu v Lysé, myslím, že se však pořadatelům podařilo překonat prvotní nedůvěru a s letošními téměř 4000 prodanými vstupenkami mohou být
spokojeni.
Pro návštěvníky byl přichystán bohatý program
jak na samotné výstavě, tak při paralelně probíhajících skokových závodech.
Na výstavní molo se nechalo zlákat 48 koní
18 plemen. Ozdobou výstavy byla určitě kolekce tří
dvouletých koní z chovu východoevropské pobočky
stájí Paula Schockemöhle. Ze střediska v Lewitz,
které leží cca 150 km severně od Berlína, se v Praze představili dva hřebci po Baloubet du Rouet
a Caridor a klisnička po Calvados. Hříbata statečně
zvládla nejen transport a následné tři plemenné
přehlídky, ale v pohybu se představila i při zahájení
večerního programu. V jeho sobotním opakování
pak byl pro ně připraven i skok ve volnosti a bylo
zřejmé, že tuto práci nedělají 20 měsíční koňští
dorostenci poprvé. Zástupce hřebčína Lewitz byl
také v průběhu výstavy na dálku zmocněn nabídnou
všechny produkty k prodeji za, pro stáj Paula
Schockemöhle, zcela „zavádějící“ ceny. Ty se pohybovaly v rozmezí 6 000 až 7 500 Eur. Kupci se skutečně našli a krásného hnědáka po hřebci Caridor
si v Praze nechal Fabricio Sigismondi.
Jinak ve výstavní přehlídce defilovali mnozí
z dlouholetých partnerů společnosti In Expo Group.
Za všechny jmenujme starokladrubské vraníky ze
Slatiňan, či minihorse A. Sádla.
Program výstavy byl obdobný jako v minulých
letech a zatímco dopoledne patřilo plemenářské
přehlídce, odpoledne byl pro návštěvníky připraven
program složený z volných vystoupení účastníků
výstavy.
Jednu změnu však organizátoři přeci jen přichystali. Oproti předchozím ročníkům byli vystavovatelé
z řad prodejců zboží (kterých bylo 36), soustředěni
v prostorném stanu mezi halou a kolbištěm. Ten
sloužil v minulých měsících jako opracoviště při
halových závodech. Celá hala tak byla ponechána
pro hipologický program.
Ten vyvrcholil v pátek a sobotu večerní show.
Obě představení trvala přibližně dvě hodiny a na
to, že probíhala bez předchozích nácviků se obě
dobře zdařila. Úroveň vystoupení byla sice velmi
rozdílná, ale těch několik diváků, kteří na večerní
programy dorazilo, mělo možnost sledovat i skutečně výborná čísla. K těm patří určitě vystoupení
P. Dvořákové a její přirozené komunikace s 15l.
SENDY či efektní show s ohněm, které předvedla
členka České barokní společnosti J. Moutelíková
na lipicánu ROMEO. Novou akvizici české drezúrní
scény předvedla také A. Zeusová. Ta těsně před
výstavou dovezla do Prahy na Císařský ostrov 13l.
holštýnského LOTANAS, který byl zakoupen v drezúrním středisku v Mühlen ve stájích U. Kasselmanna a který má za sebou zkušenosti úrovně
Grand Prix.

Český skokový pohár
Souběžně s výstavou probíhal na kolbišti po celé
tři dny soutěžní skokový program. V pátek byl zahájen soutěžemi -Z- až -L-, které operativně vyplnily
prostor po soutěžích KMK, které pražskému pořadateli nebyly přiděleny. V sobotu a neděli pak mohli
diváci sledovat vyšší soutěže, které vyvrcholili
nedělní soutěží -T-. Ta byla odloženým prvním
kolem Českého skokového poháru.

(Pokračování na str. 4)
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Český skokový
pohár zahájil
(Dokončení ze str. 3)

Pohárová soutěž má finále
Kolbiště společnosti In Expo již nejednou prokázalo dobře založený pískový povrch a i tentokrát,
bez ohledu na nedávné zatopení při jarní povodni,
bylo již vše v pořádku.
Do Prahy se sjela většina z důležitých jezdců
ČR. Chyběl snad pouze P. Doležal, který startoval
na závodech v rakouském St. Pöllten a ostravští
a opavští závodníci. Ti se díky termínovému posunu
dostali do kolize se „svými“ závody v Ostravě.
Z prvního vítězství se v sobotu radoval J. Jindra na
KREACE (JS Equitana), který se na počátku sezóny představuje ve velmi dobré soutěžní pohodě
a tentokrát byl v -S*- na čas rychlejší než A. Opatrný s koňmi SUPREME Oil Team a FAMOUS, kteří
skončili na 2. a 3. místě.
V sobotním -ST**- startovalo 28 dvojic a do rozeskakování postoupila čtveřice jezdců. Rychlejší
mezi dvěma bezchybnými byla V. Macánová
s L’AMIE (Tecton Most) před V. Aschenbrierem na
QUALITA (Stáj Židovice). Třetí skončila L. Matunová s ORIDO (Stáj Hlaváč) před R. Drahotou na IDEAL CTJ (JK Artemis).
Nedělní program otevřela soutěž -S**-. Zde zahájil své nedělní vítězné tažení J. Skřivan. V -S- na
čas zvítězil na RYTMA CaC Leasing (Manon) před
R. Drahoutou - CHELAN (JK Artemis) a L. Jandourkem s YELLOW MAN Tiscali (Stáj Equest).
O zisk bodů do ČSP, v první soutěži -T- na otevřeném kolbišti sezóny 2006, se rozhodlo ucházet
21 dvojic. Stavitel J. Šíma připravil pro jezdce parkur se skoky patřičných rozměrů, ale kurs nekladl
na zkušené jezdce tolik nároků. Distance byly pravidelné a kombinace příjemné.
Závěrečná soutěž na Císařském ostrově byla
rozhodována podle paragrafu pravidel 276.3, který
zavádí na naše kolbiště finálovou jízdu. Jedná se
o to, že o vítězství již jezdci nebojují v klasickém
rozeskakování, ale že do finále postupuje určité procento nejlepších, popř. všichni bezchybní. Toto pravidlo soutěž výrazně zatraktivňuje, protože z bojů
o přední pozice není předem vyloučen ani jezdec
s náhodnou chybou v základním parkuru. V celkovém výsledku se však chyba či chyby ze základního
kola objeví.
V Praze sice nebyli všichni zúčastnění odborníci
zajedno, zda tento finálový model bude standardně
zaveden u všech kol ČSP, či zda bude záležet na
pořadateli, ale zdá se, že finále se stane nedílnou
součástí kvalifikačních soutěží ČSP. V Praze byly
podmínky nastaveny tak, že finále se mohlo zúčastnit nejlepších 25% dvojic a při 21 startujících rozhodli rozhodčí, že to bude šest jezdců. Protože
nikomu se kurs nepodařilo překonat bez trestných
bodů (jediný bez shození byl A. Opatrný na
GRAND, ale ten se zase nevyhnul jednomu zastavení), postoupilo do finále pět dvojic s jednou chybou a ještě se tam vešel i J. Jindra na CONTENDER-S s 8 body. Vedle něho to byly „čtyřkaři“
J. Skřivan s koňmi LABE JAMES CaC Leasing a RYTMA CaC Leasing, A. Opatrný s NAREW’S SON
a GRAND a V. Macánová na POMPÖS.

Dva jezdci na čtyři pozice
Skoky do finále se tentokrát nezvětšovaly, i když
je to podle pravidel možné. Jediný bezchybný byl

J. Skřivan na LABE JAMES CaC Leasing
a zopakoval na Císařském ostrově své
loňské prvenství. Druhá dvě místa patřila
A. Opatrnému s koňmi NAREW’S SON
a GRAND před J. Skřivanem na RYTMA
CaC Leasing. Pátý skončil J. Jindra před
V. Macánovou.

Prodloužený víkend v Ústí
Díky povodňovému odložení prvního
kola ČSP pokračoval seriál Velkých cen
hned další týden v Ústí nad Labem. Soutěže byly naplánovány na neděli a prvomájové pondělí a tak se stačili do Ústí
přesunout i jezdci startující v Mariánských Lázních. Chyběli tak pouze reprezentanti startující v zahraničí (viz. CSI**
Kiskunhalas).
Velká cena v Ústí nad Labem měla
také finále a to bylo opět připraveno pro
25% nejlepších dvojic. Tudíž z 32 dvojic
na startu postupovalo do finále osm nejlepších. Vypadá to, že tento model tedy
získává podporu a pravděpodobně se
finálové jízdy stanou i u nás běžnou praxí.
Až do pondělního vyvrcholení si velmi
dobře vedl především M. Šoupal (SK
Olympia), který na ČARAS zvítězil
v nedělním -S**- a v pondělí i v předposlední soutěži -ST**-. Stejně tak spokojen
mohl být i vítěz 1. kola ČSP J. Skřivan
(Manon Litomyšl). Ten na TORA 1 zvítězil ve dvouf. skákání 120/130 a v neděl- N. Bieliková - ALF z Čechů ve VC Ústí n. L. nejlepší
ním -ST**- obsadil na LABE JAMES CaC
MAN) nebo J. Skřivana (LABE JAMES CaC LeaLesaing a RYTMA CaC Lesaing 2. a 3. místo.
sing), kterým spadnul poslední skok.
V pondělním -ST**- byl ještě druhý na RAMARA
Elkor.
Protože však bezchybných bylo sedm, i mezi
V pondělním -ST**- se rozeskakovalo pět dvojic.
„čtyřkaři“ se rozhodovalo o jednom postupujícím do
Vedle již zmíněných M. Šoupala a J. Skřivana to byli
finále. Nejrychlejší se 4 body byl plzeňský J. Stětina
ještě J. Opatrná (BOXER) z Hořovic, V. Krajníková na CORREGIO-S ze stáje Schneider, který tak
CIKÁDA (Accom Praha) a J. Pecháček - VENEUR
doplnil finálovou osmičku.
(Pecháček). Ti se umístili v tomto pořadí. J. Opatrná
V samotném vyvrcholení jel jediný T. Klein na
potvrdila své úspěšné vystoupení z Mariánských Lázní,
ORLANDO rozeskakování skutečně jako soutěž
kde startovala v neděli, V. Krajníková tak úspěšně prvs časem a po bezchybné jízdě bylo zřejmé, že překoním startem zahájila sezónu a J. Pecháček dokázal, že
nat jeho čas bude velmi obtížné. Nikomu se to také
i v sezóně 2006 s ním můžeme počítat. V průběhu
nepodařilo a tak se druhé vítězství ČSP 2006 stěhuje
závodů si také dobře vedli dva polští reprezentanti,
do Polska. Nejvyšší počet bodů si však do tabulky
především T. Klein na ORLANDO.
ČSP připíše z českých jezdců i napodruhé zcela klidParkury stavěl opět J. Šíma a obtížností tak zcela
ná a bezchybná N. Bieliková na ALF. Ta zvládla kurs
zapadly do hranice nastavené v Praze na Trojském
finále z českých dvojic nejrychleji. I tak byla o téměř
ostrově. V závěrečné Velké ceně, byly skoky přespět sekund pomalejší než zkušený T. Klein. To však
ně na výškové hranici, s jednodušším kursem. Pounic neubírá na výkonu této mladé jezdkyně z Hipoze závěrečná vzdálenost mezi posledními dvěma
dromu Most. Jen o několik setin pomalejší byl
skoky (oxer, kolmák) vyžadovala poněkud opatrnějJ. Jindra (REVEL-S), který skončil třetí před M. Málší absolvování. I když se většině jezdců dařilo vše
kem (COURAGE) a O. Nágrem (ATLAS).
zvládnout dobře, byl poslední skok pro několik dvojic příčinou, která jim uzavřela postup do finále.
Pořadí ČSP po dvou kolech
Hned na počátku startovního pole viděly zaplněProtože v době uzávěrky ještě nebylo pořadí po
né ochozy ústeckého kolbiště několik bezchybných
dvou kolech oficiálně stanoveno, můžeme o změvýkonů. Jako prvnímu se nula podařila O. Nágrovi
nách v průběžném žebříčku pouze uvažovat. I ve
na ATLAS (Mariánské Lázně), další velmi pěknou
druhém kole startovali z předních umístěných
jízdu předvedl M. Málek a COURAGE (Stáj Málek)
J. Skřivan a J. Jindra. Shodou okolností pro bodoa z první startovní pětky se pak bezchybný výsledek
vání do ČSP oba věřili koním, kteří dosáhli horšího
objevil ještě na kontě K. Bardonové s VIKOMT (Barvýsledku. I tak však za výkon 4 body v sedlech
donová - Hauzr).
svých „jedniček“ nějaké body obdrží a tak se dá
Mezi bezchybné se během několika dalších starpředpokládat, že se na čele bodování udrží. Spolu
tů zařadili ještě M. Šoupal a C.C. CASH Kentaur
s nimi tam určitě bude i J. Štětina, který získal
a klidnou plynulou jízdou i N. Bieliková na ALF
i v Ústí slušné bodové hodnocení a o čtvrtou příčku
(Hipodrom Most), která startovala jako dvanáctá. Po
té museli diváci na další nulu čekat až na úplný
se pravděpodobně v rozdílu jednoho či dvou bodů
závěr startovní listiny a sedmičku bezchybných
bude rozhodovat mezi V. Macánovou, A. Opatrným
doplnili J. Jindra s REVEL-S (Equitana) a polský
a N. Bielikovou.
reprezentant T. Klein na ORLANDO.
Český skokový pohár pokračuje 6.-7. května
K nule však měli velmi blízko i další jezdci a nejvív Brně. Podrobnosti naleznete na
ce musela chyba mrzet L. Jandourka (YELLOW
www.ceskyskokvypohar.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na dny předvádění plemeníků, které se konají
v sobotu 6. a 13. května od 13.00 hodin v Mněticích.

Těšíme se na Vaši účast, děkujeme za nahlášení návštěvy na tel. 466 670 861.
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Ponyliga podruhé
Druhé kolo letošní Ponyligy se konalo
23. dubna v Hořovicích. Ke startu ve třech
soutěžích pony se do Hořovic sjelo celkem
59 dvojic. Druhou kvalifikaci Ponyligy 2006
vyhrála K. Nedělová na MARKÝZA (JO Bruzovice), a otevřenou soutěž pak L. Strnadlová
na AURA 1 (Trojanovice). V kvalifikaci do Ponyextraligy byla z osmi
soutěžících nejúspěšnější M. Hažmuková na E.T. LORICUS
(JK Heroutice). Heroutičtí byli úspěšní i v soutěžích na velkých koních
a -L**-, které bylo dalším kolem seriálu Teenager 2006 jezdců do
16 let, zvítězila J. Perníčková na CARDIFF.
Další kvalifikační kolo Ponyligy se koná 13.-14. května v rámci Ceny
Ankary v Herouticích. Cena Ankary je tentokrát stupně -ST- a v jejím
rámci budou samostaně vyhodnoceni jezdci do 21 let, pro které sponzor firma Ekostar Praha připravila zvláštní dotaci 20 000,- Kč. Podrobnosti naleznete na www.heroutice.cz nebo www.ponyliga.cz

Foto L. Sieger

M. Hažmuková - E.T. LORICUS (1. místo 2. kola Pony Extraligy
2006 a současně 3. místo průběžného pořadí Pony Channel Star)

Pony Channel
Star odstartoval
Jezdecký areál LaBohéme Zduchovice přivítal jezdce 22. dubna na
prvním kole závodů seriálu
Pony Channel Star. V soutěžích pony se uskutečnilo
95 startů.V konkurenci
jezdců z Čech i Moravy
zvítězila v nejvyšší soutěži
trojanovická jezdkyně L. Strnadlová na
AURA před S. Tomaidesovou se SANDY
a L. Vachutkovou na PEGAS.
V průběžném pořadí po dvou bodovaných soutěžích pro děti do 12 let vede seriál L. Krulichová před K. Nedělovou a
J. Petrusem .Ve starší kategorii se vedení
v žebříčku ujala L. Strnadlová před
S. Tomaidesovou a M. Hažmukovou.
Výsledky a kompletní žebříčky naleznete
na www.ponychannel.cz

Foto L. Sieger
K. Nedělová - MARKÝZA 3 byla také
úspěšné v obou soutěžích pony

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Memoriál Jiřího
Davida

Sportovní
kalendáﬁ

Náš domácí vstup do mezinárodní sezóny
spřežení se konal ve dnech 20. až 23. dubna
v Kladrubech nad Labem. Soutěže CAI-A byly
kvalifikací pro Dunajsko - alpský pohár a na MS
v Cáchách a tak své zástupce vyslalo i dalších
osm zemí. Celkově se do Národního hřebčína pro
soutěže jedno, dvoj a čtyřspřeží sjelo šedesát
spřežení. Hlavní soutěž závodů, soutěž čtyřspřeží, pak nesla název Memoriál Jiřího Davida.

Drezúra
Drezúrní zkouška se konala po dva úvodní
dny. Soutěž jednospřeží měla na startu 25 jezdců
a nejlépe hodnocen byl německý reprezentant
D. Lauterbach z hřebčince z Dillenburgu (36,20
tr. b.). Druhé místo obsadil Švéd Kim Andreasen
(36,80) následován J. Exnarem (46,60). Mezi
dvojspřežími se mezi 14 jezdci nejlépe dařilo polskému reprezentantovi S. Bogaczovi (46,72).
Výborné druhé místo obsadil J. Pavel (51,20)
z Kostelce a třetí skončil A. Soukup (54,14).
Čtyřspřeží dorazilo do Kladrub třináct a od
začátku si nejlépe vedl domácí P. Vozáb ( 50,18).

Maraton
V maratonu jsou naši závodníci dobří již tradičně a ve všech třech terénních zkouškách zvítězili.
V jednospřeží porazil všechny soupeře nestor
soutěží jednospřeží J. Koníř (53,80).Mezi dvojspřežími si nejlépe vedl A. Soukup, který zvítězil
s 92,64 tr. bodů. I mezi čtyřspřežími zvítězil s velkým náskokem náš zástupce P. Vozáb (112,04).

Parkur
Závěrečný parkur absolvovali jezdci jednospřeží v neděli dopoledne a vítězem se stal bezchybným výkonem D. Lauterbach (SRN), který
tak zároveň zvítězil v celkovém hodnocení
(133,35). Druhým místem v parkuru byl určitě velmi potěšen, ve „velkých“ koních premiérově startující, P. Plch (1,32). Třetí místo získala, stejně
jako v maratonu, Švédka A. Blomberg, která tak
skončila třetí i celkově (152,74). Pátý byl J. Exnar
(4,89). Tomu stačil tento výkon na celkově druhou příčku (149,67). Celkově čtvrtý a z českých
jezdců druhým nejlepším byl J. Koníř (153,08).
V parkuru dvojspřeží se diváci dočkali i rozjíždky. Nakonec zvítězil S. Bogacz před A. Gorskim.
V celkovém hodnocení v CAI-A 2 zvítězil A. Soukup (153,56) ze střediska Ruda Lány před Polákem A. Gorskim (157,40) a domácím J. Nesvačilem jun. (158,08). Čtvrté místo obsadil J. Pavel
(168,92) ze stáje Drnka Kostelec.
Celý nedělní den poněkud utrpěl rozmary
počasí. Pořadatelé i diváci zažili deštivé ráno,
slunečné poledne i odpolední bouřku. Ta zastihla
právě soutěž čtyřspřeží. Část jezdců ještě jela
v poměrném klidu a suchu, část startovního pole
však soutěžila v předbouřkovém vichru a následně i v pořádném lijáku. I tak však výborným výkonem i s novou čtyřkou a vítězstvím v parkuru
potěšil diváky J. Nesvačil sen.
V mezinárodní soutěži celkově, s náskokem
více než 30 bodů, zvítězil P. Vozáb (166,44).
Druhé místo získal J. Hrouda (197,04) a třetí
skončil V. T. Knodel z Německa (209,44).

Jan Šůs
S plzeňským Janem Šůsem jsem se seznámil před mnoha lety a jeho osobnost byla pro
mě spojena především s bohatýrskými historkami s období kolektivizace vesnice, kde jako
jeden z mála soukromě hospodařících rolníků
odolal tlaku komunistické mašinérie a přes
všechny perzekuce nepodlehnul diktátu státní
moci a zůstal v soukromí po celou dobu socialistického budování vesnice. Na desítky by se
mohli počítat jeho historky se cvičenými zvířaty.
Přes všechnu zemědělskou řeholi si však Jan
Šůs vždy našel čas na jezdecké soutěže a přes
postupující věk nechyběl na žádných důležitých
závodech. Potkávali jsme se pravidelně nejen
doma, ale velmi často na mě jeho plzeňský dialekt zahalekal i v cizině. Ještě 10. března vyjel
78 letý nestor západočeské oblasti Jan Šůs na
pravidelnou cestu Plzní s reklamním pivovarským spřežením. V pondělí 24. dubna se však
po krátké těžké nemoci životní pouť Jana Šůse
uzavřela. Sezóna 2006 tak bude bez něho.
Rozloučení bylo vypraveno ve středu 3. května
z domu smutku v Plzni Újezdě.

Pokračování v Heřm. Městci
Hned v sobotu 29. dubna se na závodišti
v Kladrubech konaly skokové závody až do soutěže -L-. Ve stejný den pak pořadatelé z dalšího
střediska NH v Heřmanově Městci pořádali soutěže všestrannosti pony (-Z-), juniorů a mladých
koní (-Z-), otevřenou soutěž -ZL- pro všechny
věkové kategorie koní a soutěž CNC**. Ta byla
navíc i kvalifikací na ME mladých jezdců v Pardubicích. O stejném víkendu pak šest koní Národního hřebčína reprezentovala ČR na jezdeckém
dnu ve slovenském Národním hřebčíně v Topolčiankách a zároveň již od čtvrtka 27. dubna bylo
šestispřeží starokladrubských běloušů na mezinárodní výstavě Hansepferd v Hamburku.
Zaměstnanci v Kladrubech se tak určitě nenudili.

Kladruby plné frísů
A kolotoč akcí v Národním hřebčíně pokračuje
v sobotu 6. května, kdy zde Friesian HorseCzech Association (FHCA), spolu s Klubem majitelů a milovníků fríských koní a ve spolupráci
s NH připravily celodenní setkání pro obdivovatele tohoto plemene. Součástí je i plánovaná divácká soutěž o nejkrásnějšího fríského hřebce v ČR.
Podrobnosti najdete na www.friskykun.cz

Jan Papoušek
Ještě neuvěřitelnější zpráva se rozletěla
naším jezdeckým světem 26. dubna. Ze Srnína
u Českého Krumlova jsme se dozvěděli, že
jeden z nejúspěšnějších trenérů posledních let
a otec tří synů známých jak v dostihovém tak
jezdeckém světě Jan Papoušek podlehnul ve
svých nedožitých 56 letech krátké těžké nemoci.
Když jsem na počátku března sestavoval
s Kamilem Papouškem reportáž o jeho koních
pro sezónu 2006, dozvěděl jsem se o právě
objevené nemoci Jana. Tušil jsem, že je situace velmi vážná, ale poněkud mě nakazil jeho
optimismus, se kterým mi sděloval, že se jen
tak nevzdá. Bohužel současná medicína je stále ještě zcela bezmocná. Jen stěží si dovedu
představit, že se spolu na kolbištích již nepotkáme. Poslední rozloučení s Janem Papouškem se konalo ve středu 3. května v Českých
Budějovicích.
Cyril Neumann
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10.5.
Havlíčkův Brod
ZM-ZL
12.-14.5. Brno - Tetčice
CVI***
13.5.
Praha Komořany
D/L-ST
13.5.
Přítoky
Z-L
13.-14.5. Heroutice
ZM-ST + pony
13.-14.5. Páterov
ZM-T
13.5.
Přeštěnice
Z-L, D/Z-L
13.5.
Dunovice
ZM-S
13.-14.5. Plzeň - Bory
D/Z- ST, ČDP
13.5.
Tachov
Z-L
13.5.
Všemily
Z-S
13.5.
Liberec
Z-L
13.5.
Chomutov
ZM-S
13.5.
Litomyšl
ZM-L
13.-14.5. Pardubice
ZM-L
13.5.
Brno - Líšeň
ZM-L
13.-14.5. Zábřeh na Moravě
E/Z-T, MČR - J, Y, CEI** CEIOJ/Y***
13.-14.5. Ranč El Paso
reining
13.-14.5. Přerov
ZM-ST
13.-14.5. Hradec n. M. ZM-L + pony Z-ST
13.-14.5. Karlovy Vary - S. Role
Z-ST
13.5.
Okřešice
ZM-L
13.-14.5. Čejov
C/ZK-Z
14.5.
Poděbrady
Z-L
14.5.
Třeština Háj
D/Z-S
14.5.
Jindřichův Hradec
ZM-L
19.-21.5. Ruda
ZM-ZL + pony, A1/2, A-P/2
19.-21.5. Ostrava - St. Bělá
L-T, ČSP
19.5.
Rožnov p. R.
reining
20.5.
Praha Modřany
V/C-D
20.5.
Starosedlský Hrádek
ZM-ZL
20.5.
Mělník
D/Z-L
20.-21.5. Zduchovice
pony ZL-ST
20.-21.5. Pecínov C/Z-L, pony C/ZK-Z
20.-21.5. Stará Boleslav
zrušeno
20.-21.5. Páterov
ZM-S
20.5.
Měšice
ZM-L
20.-21.5. Ústí n. L.
Z-ST
20.5.
Vestec
Z-S
20.-21.5. Deštné v Orl. horách
D/Z-S, ČDP
20.5.
Pravčice
ZM-L
20.5.
Drásov
D/ Z-S
20.5.
Třeština Háj
D/Z-ST, ČDP
20.5.
Horní Heřmanice
Z-ZL
20.5.
Javor Hory
ZM-S
21.5.
Brno - Soběšice
ZM-S
21.5.
Třeština Háj
D/Z- ST
21.5.
Havlíčkův Brod
Z-L
21.5.
Štichovice pony Z-ST, D/Z-L
27.5.
Praha - Císařský ostrov
ZM, pony Z-S
27.5.
Trnová
ZM-L
27.5.
Dražka
Z-S
27.5.
Nymburk Hořátev
ZM-L
27.5.
Unhošť Rymáň
D/Z-S
27.-28.5. Kolín
ZL-T, ČSP
27.-28.5. Domažlice
Z-ST
27.5.
Louny
ZM-L
27.5.
Vrchovany
ZM-L
27.5.
Koldín
ZM-S
27.-28.5. Nová Amerika
CRI*
27.5.
Moravany
D/Z-T, ČDP
27.-28.5 Brno - Žabětín
Z-S
27.5.
Zbraslav
E/Z-L
27.-28.5. Ostrava - S. Bělá
ZM-S
27.5.
Sobotín
ZM-L, + pony, ZL-S
27.5.
Trojanovice
Z-L + pony Z-S
27.5.
Jiřice
ZM-S
28.5.
Heroutice
D/Z-ST, ČDP pony D/Z-L
28.5.
Vondrov
D/Z-L
28.5.
Most
Z-S
28.5.
Třebenice
ZM-ZL, A/L-T

Doležal v St.
Pöllten
Od čtvrtka 20. dubna až do
neděle 23. dubna se soutěžilo
v rakouském St. Pöllten (CSN-A),
kde za ČR startoval P. Doležal
s koňmi CHARLOTTE Biofaktory,
STAKKATA Biofaktory a LOGO.
CHARLOTTE Biofaktory startovala v soutěžích do 140 cm mezi
cca 100 startujícími. V první a druhé
kvalifikaci na finále šla po dvakrát
bez chyby a obsadila jedno
9. a jedno 10. místo. V sobotním
závěrečném finále pak byla mezi
40 nejlepšími po dvou nulách třetí.
Dařilo se i STAKKATĚ Biofaktory, která zvládla dvě soutěže do
140 cm s jednou chybou a bez tr.
bodů a v sobotním -S*- (150 cm) se
po bezchybném výkonu umístila na
10. příčce.
LOGO startoval ve dvou těžkých
soutěžích a v -S*- shodil jednou
a v -S**- skončil po nule na 3. místě. Protože nedělní program byl
v Rakousku určen již pouze domácím účastníkům, zvládnul P. Doležal jako divák sledovat i zahajovací
kolo ČSP na Trojském ostrově.

Mariánské
Lázně
Prvomájové závody (CSN) se
konaly 29. - 30. dubna v Mariánských Lázních. Na programu byly
skokové soutěže až do úrovně
-ST**-. Pořadatele a jezdce potrápilo především v neděli počasí, kdy
buď střídavě pršelo či sněžilo.
V obou nejtěžších soutěžích slavil
vítězství domácí O. Nágr. Mezi 26
dvojicemi v soutěži -S**- byl nejrychlejší mezi sedmi bezchybnými.
Zvítězil na PHILL a 2. příčka mu
patřila s DOVER. Třetí skončila
J. Opatrná na BOXER z Hořovic.

Výsledky
Vondrov - Hluboká nad Vltavou 16. 4. (hala)
-Z- (25) 1. Kupcová - OLIVER (JK JS Ars), -ZL(38) 1. Kupcová - RONA (JK JS Ars), -L- (24) 1.
Mayer - MAMBA (JS Ohrazenice), 2. Skálová TAMARA (JK P + P Třeboň), 3. Badalová CEDRA 1 (JTJ Holiday Horses Club).
Baník Ostrava 21.-23.4. -ZM- děti (6) 1.
Nalevajková - MATES (Newport), -ZM- pro 4
a 5leté koně 1. rokem (21) 1. Neděla - LOWE
GRAY (Cento Bruzovice), -Z- děti (6) 1. Sedlářová - BARNEO (JS Bodlákovi), -Z- junioři (20)
1. Flisníková - AGASSI 1 (Equiteam Flisník), -Zpro koně 1. rokem (23) 1. Jäger - GEREMY
(Empresa), ostatní (42) 1. J. Hruška - BALOUBET SON (Opava Kateřinky), -ZL- děti a junioři (31) 1. Stojčevová - REZNAK (Baník Ova),
ostatní (55) 1. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš), L*- (32) 1. Gladišová - IRRAS (JK Gladiš), 2.
Hošák - QUANTO (ŠZP Nový Jičín), 3. Bosáková - LAWA (Komorní Lhotka), -L**- (16) 1. Gladišová - DOLENTON (JK Gladiš), 2. Hošák RAUL 1 (ŠZP Nový Jičín), 3. Hentšel - GRAVENTO (Baník Ova), -ZL- děti a junioři (10) 1.
Brátová - AQUILA 1 (Baník Ova), ostatní (37) 1.
Bajnar - GAJUS (Baník Ova), -L**- 1. Konvička
- AMOR 8 (Baník Ova), 2. P. Špalková - JOKER
1 Martex (Caballero), 3. Flisníková - GOMERA
(Equiteam Flisník), -S**- (32) 1. Šulek - DARIA
(SK), 2. J. Hruška - CRYSTAL (Opava Kateřinky), 3. Žíla - EVERDEN (Mustang Lučina), -ST*(14) 1. Šulek - WAVO PROFIT (SK), 2. Lamich
- CONTINUAL, 3. Hruška - CRYSTAL (oba
Opava Kateřinky), 4. Kincl - QUINTET (Horymas), 5. R. Doležal - BOHEMIA STAR (Hřebčín
Suchá), KMK -Z- čtyřletí - klisny (28) 1.
COLUMBIA Auto Sitta - J. Hruška (Opava Kateřinky), hřebci (14) 1. AL CAMPO - Fialka
(Mustang Lučina), -ZL- pětiletí - klisny (15) 1.
GREAY ROSE - Kincl (Horymas), hřebci (11) 1.
STAFFORD - Opatrný (Opatrný Hořovice), -Lšestiletí - klisny (9) 1. LAUREA - Kincl (Horymas), hřebci (3) 1. CHARLESTO Auto Sitta Hruška (Opava Kateřinky).
Praha - Císařský ostrov 21.-23.4. -Z- (56)
1. Macánová - CHIN CHIN (Tecton Most), -ZL(83) 1. Buben - GLADIÁTOR Orling (Stáj
Buben), -L- (55) 1. Mayer - MAMBA (JS Ohrazenice), 2. Sovjáková - GRANDS (JK Tarpan),
3. Líkařová - AMAR (Líkařová), -S- (38) 1. Jindra - KREACE (JS Equitana), 2. Opatrný SUPREME Oil Team, 3. Opatrný - FAMOUS
(JS Opatrný), -ST**- (28) 1. Macánová - LÁMIE
(Tecton Most), 2. Aschenbrier - QUALITA (Stáj
Židovice), 3. Matunová - ORIDO (JK Hlaváč), 4.
Drahota - IDEAL CTJ (JK Artemis), 5. Chelberg
- BEACH GIRL (JS Cís. Ostrov), -S**- (28) 1.
Skřivan - RYTMA CaC Leasing (Manon), 2.

V -ST**- startovalo 13 koní a do
rozeskakování postoupily čtyři dvojice. I zde to byl O. Nágr s oběma
svými koňmi PHILL a ATLAS. Na
PHILL pak jako jediný bezchybný
zvítězil před N. Němcovou s PRINCESS (Dani Zbožnice). Třetí místo
patřilo opět O. Nágrovi, tentokrát na
ATLAS, a čtvrtý skončil F. Doležal
s ROCKINA (Dance and Jump).

hují výkonnosti CSI*. Na ČJF se
obrátily s žádostí o vydání českých
licencí. Protože obě dívky mají české občanství nic nebránilo tomu,
aby za jejich jménem mohla být ve
startovních listinách značka CZE.
Zatím nevíme, zda tomu tak skutečně bude, ale proslýchá se, že jejich
ambicí je startovat za ČR i na
evropském šampionátu juniorů.

CDN
v Nebanicích

Májová cena
zrušena

Za krásného jarního počasí proběhly 22. - 23. dubna v Nebanicích
Jarní drezurní závody (CDN). Závodů se zúčastnili tradičně nejen jezdci z Čech, ale i ze sousedního
Bavorska. Sbor rozhodčích pracoval ve složení J. Holcbecher a
V. Čmolík z Karlových Varů a
H. Witt a J. von Le Suire z Německa.
Z českých jezdců předváděla
nejlepší výkony M. Nágrová s URANUS a COMPAS K. Z německých
jezdců byla ozdobou závodů Jacqeline Strumpfel s plemennými hřebci
RUBEN AS a RENIER.

Tradiční Májová cena ve Frenštátě p.R., která se měla konat
i spolu se soutěžemi KMK ve dnech
29. - 30. dubna, byla pro nezpůsobilý terén a souvislý déšť zrušena.
Ihned po tomto rozhodnutí však
byly stanoveny náhradní termíny.
Soutěže KMK proběhly ve čtvrtek
4. května a program dvou soutěžních dní Májové ceny musel být zredukován a musí se zvládnout
v pondělí 8. května. Poslední soutěží dne pak bude Májová cena. -jge-

Francouzská
posila

Ve dnech 12.-14. května zahájí
mezinárodní domácí sezónu voltižéři
a v hale JO Tedos Tetčice pořádá
TJJ Luscky Drásov mezinárodní voltižní závody CVI** Brno 2006. Tyto
závody jsou jediné mezinárodní voltižní závody na území ČR, které jsou
zároveň nominačními závody na ME
nebo MS. Cílem soutěžících tak bude
především nominace na MS, které se
letos koná v rámci Světových jezdeckých her v Cáchách. Vedle závodníků
z centrální Evropy jsou zatím přihlášeni soutěžící z Kanady, Austrálie,
JAR a Jižní Korey. Drásovští navíc
usilují, aby jejich závody byly zařazeny i do nově vznikajícího voltižního
Světového poháru.
Podrobnosti naleznete na
www.luckydrasov.cz

CVI** Tetčice

Internetoví surfaři, kteří zabloudili
do seznamu jezdců, které od letošního roku vede FEI, si mohli všimnout, že mezi českými zástupci
figurují i dvě francouzská jména.
Kdo se za těmito jmény skrývá nám
objasnil gen. sekretář ČJF F. Lomský. Jedná se o dvě dívky ve věku
16 a 18 let. Mladší je Ema Augier
de Moussac a starší pak Charlotte
Augier de Moussac. Obě jezdkyně
pocházejí z českých prarodičů, kteří
emigrovali do Francie po 2. světové
válce. V současnosti žijí nedaleko
Paříže a ve skokovém sportu dosa-

(Novosedly), 2. Šístková - HAVAJ (Nebanice), 3.
Hanousková - JIM BEAM (Praha).
Hořovice 23.4. -LP- handicap (25) 1. Strnadlová - LIMBA 1 (SKL Trojanovice), -SP- handicap (26) 2. kvalifikace Pony ligy 2006 1. Strnadlová - AURA 1 (SKL Trojanovice), 2.
Tomaidesová - SANDY 1 (JK Louňovice), 3.
Strnadlová - LIMBA 1 (SKL Trojanovice), STPB- (8) 2. kvalifikace Pony extra ligy 2006 1.
Hažmuková - E.T.LORICUS (JK Heroutice), 2.
Krátká - WANTON’S ANTHONY (JS Opatrný),
3. Tomaidesová - SANDY 1 (JK Louňovice),
dvouf. sk. 100/110 cm (34) 1. Vochozková LARIGO (JS Opatrný), -ZL- (52) 1. Zahoř - TIZIAN (Stáj Zahoř), -L**- (17) jezdci do 16 let 1.
Perníčková - CARDIFF (JK Heroutice), 2.
Tomaidesová - SONET 3 (JK Louňovice), 3.
Krčmářová - KOBRA (Stáj Krčmářová), -L**(22) 1. Pejosová - CONDOR 1, 2. Pejosová JACK DANIELS (TJ Krakonoš Trutnov), 3.
Dohnal - ATOMINO (Slavia VŠ Plzeň).
Hostouň 29.4. -Z- (19) 1. Zelenková - SAYONARA (Start Domažlice), dvouf. sk. 100/110
cm (12) 1. Leuchter - LARISSA SL (CHSK Milevo), volba př. do 110 cm (8) 1. Bártová - SIESTA SL (JS Bártová), -L- (4) 1. Štych - IZYKA
(JS Plzeň-Bory).
Mažice 29.4. -ZM- pro děti (5) 1. Petřičková
- BRONCO Svit (Blaťák Mažice), -ZM- ml. koně
(19) 1. Hnetilová - VALERIO (Stáj Havel Strýčice), -Z- (40) 1. Mayer - DANIA 1 (JK Ohrazenice), -ZL- (34) 1. Skálová - TAMARA (P+P Třeboň), -L- (7) 1. Kozák - MORGAN (JK Caletto),
2. Čermák - AURA (JK Jemčina), 3. Rosecká CAPTAIN’S (Cartouche).

Drahota - CHELAN (JK Artemis), 3. Jandourek YELLOW MAN Tiscali (Stáj Equest), -T**- ČSP
(21) 1. Skřivan - LABE JAMES CaC Leasing
(Manon), 2. Opatrný - NAREW∞S SON, 3. Opatrný - GRAND (JS Opatrný), 4. Skřivan - RYTMA CaC Leasing (Manon), 5. Jindra - CONTENDER-S (JS Equitana).
Zduchovice 22.4. Pony Channel Star -ZLPhandicap pro pony S,A 1. Petrus - JURÁŠEK
(JK Sloupice), -ZLPB- 1. Homolová - NIGHT
BOY (JO Zduchovice), -L - pony handicap 1.
Krulichová - FÍK (JK Mělník), -LPB- 1. Strnadlová - AURA (SKL Trojanovice), 2. Vachutková PEGAS (JO Dubicko), 3. Hažmuková - E.T.
LORICUS (Heroutice), -SPB- 1. Strnadlová AURA (SKL Trojanovice), 2. Tomaidesová SANDY (JK Louňovice), 3. Vachutková PEGAS (JO Dubicko).
Kostelany 22.4. -ZM- pro 4 a 5leté 1. Bednaříková - VANDA 11 (JK Alima Soběsuky), -Z- jun.
1. Sterančáková - TESSA (JŠ Zálesie), -Z- 1.
Daňková -VINI (AL-KHAM-SA Zlámanka), -ZL1. Daňková - VINI (AL-KHAM-SA Zlámanka).
Nebanice 22.-23.4. CDN -P 4- děti na pony
1. Jirsová - BONSAJ (Novosedly), -Z 1- 1. Jirsová- BONSAJ (Novosedly), -L 0- 1. Nágrová URANUS (Mariánské Lázně), -S 0- 1. Bohnien LIGGIS (GER), -JU- 1. Jirsová - CORÁDO
(Novosedly), 2. Brychtová - ADEPTUS K (Forte
Svárov), 3. Milecová - DRAK 4 (Elisabeth Cheb),
-SG- 1. Nágrová - COMPAS-K (Mariánské Lázně), 2. Köhler - LIMIT (GER), 3. Bohnien - LIGGIS-KAMEO (GER), -P 5- 1. Jirsová - BONSAJ
(Novosedly), -Z 2- 1. Duchoňová - GORDIUSA
(Chomutov), -L 1- 1. Strumpfel - RUBEN AS
(GER), 2. Nágrová - URANUS (Mar.Lázně), 3.
Gilch - WINCENT (GER), -S 1- 1. Strumpfel RUBEN AS (GER), 2. Milecová - DRAK 4 (Elisabeth Cheb), 3. Milecová - JASPIE (Nebanice), JD- 1. Strumpfel - RENIER (GER), 2. Jirsová CORÁDO (Novosedly), 3. Köhler - SARINO
(GER), -SG- 1. Strumpfel - RENIER (GER), 2.
Nágrová - COMAS - K (Mar.Lázně), 3. Köhler LIMIT (GER), -DD + DJ- 1. Jirsová - CORÁDO

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

Inzerce

Foto L. Sieger

Parkuriáda
Trojský ostrov se v sobotu
29. dubna stal dějištěm druhé Parkuriády. Tu zde poprvé o Vánocích
a nyní podruhé pořádal společnost
Monarch Bohemia, kterou reprezentuje jezdec Miloslav Vítek
(www.milavitek.cz).
Ve čtyřech soutěžích určené
neregistrovaným jezdcům startovalo téměř 80 dvojic a nejvíce zúčastněné i diváky pobavila závěrečná
kombinovaná soutěž o 6 skocích
a slalomu na čtyřkolce. Na fotografii
L. Siegera se na čtyřkolce představuje vítěz soutěže Jaroslav Vender.

Voda byla velká
Pořadatelé ze Staré Boleslavi
oznamují, že vzhledem ke škodám
po dubnových záplavách musí zrušit i všechny akce plánované na
květen. Červnové závody by již
měly proběhnou beze změn.
Mariánské Lázně 29.-30. 4. -Z- děti + 4-5letí
(30) 1. Milecová - INDIE (Nebanice), -ZL- (66)
1. Pěchouček - FRODO (Tachov), stupň. obt.
do 120 cm (18) 1. Šíma - HARMONIE (Mariánské Lázně), -L*- (47) 1. Zdančuk - PHANTOM
(Hořovice), 2. Nágr - PHILL (Mar. Lázně), 3.
Zvára - GERET 1 (Tachov), -L**- (30) 1.
Pěchouček - CABANA (Tachov), 2. Němcová NIKOLA (Zbožnice), 3. Pěchouček - FRANKIE
BOY (Tachov), -S**- (26) 1. Nágr - PHILL, 2.
Nágr - DOVER (Mar. Lázně), 3. Opatrná BOXER (Hořovice), -ST**- (13) 1. Nágr - PHILL
(Mar. Lázně), 2. Němcová - PRINCESS (Zbožnice), 3. Nágr - ATLAS (Mar. Lázně), 4. Doležal
F. - ROCKINA (Dance and Jump), 5. Pejosová CONDOR 1 (Krakonoš Trutnov).
Ústí nad Labem 30.4.-1.5. ČSP dvouf. sk.
110/120 cm 1. Pospíšil - SHERON (Židovice), S**- (63) 1. Šoupal - ČARAS, 2. Šoupal - C.C.
CASH Kentaur (SK Olympia), 3. Jandourek YELLOW MAN (Stáj Equest), -ST**- (36) 1.
Klein - ORLANDO (POL), 2. Skřivan - LABE
JAMES CaC Leasing, 3. Skřivan - RYTMA CaC
Leasing (Stáj Manon), 4. Drahota - CHELAN
(JK Artemis), 5. Šoupal - GRANNA ARGENTINA (SK Olympia), dvouf. sk. 120/130 (39) 1.
Skřivan - TORA 1 (Stáj Manon), 2. Hadžia IMAGINATION CACAI Z (JK Ústí), 3. Štětina FREDERICUS-S (JS Schneider), -ST**- (24) 1.
Šoupal - ČARAS (SK Olympia), 2. Skřivan EAMARA Elkor (Stáj Manon), 3. Opatrná BOXER (Hořovice), 4. Krajníková - CIKÁDA
(Accom Praha), 5. Pecháček - VENEUR (Stáj
Pecháček), -T- (32) 1. Klein - ORLANDO (POL),
2. Bieliková - ALF (Hipodrom Most), 3. Jindra REVEL-S (JS Equitana), 4. Málek - CORAGE
(Málek), 5. Nágr - ATLAS (Mariánské Lázně).

● 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
-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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