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Konû na Îofínû
dalovič a z uměleckého světa pak již důvěrně
známí jezdci Marián a Karel Roden, Václav
Vydra a nechyběl ani Martin Dejdar. Přítomný byl
i zástupce generálního sponzora ČSOB Milan
Rumler a pochopitelně nechyběl nikdo z důležitých osobností ČJF.
Zahájení večera mělo dva důležité okamžiky.
Prvním ne tak okázalým, ale přesto příznivcům
jezdectví půvabně důvěrným, bylo představení
průvodce včera. Tím se stal mosazný zvonec
z rozhodčí věže na Trojském ostrově, který
původně odplaval s věží při katastrofální povodni
v roce 2002, ale nakonec byl v bahně nalezen
a bude tak opět na svém místě při návratu CSIO
na centrální české kolbiště. Tímto zvoncem pak
byla v průběhu večera startována nejnapínavější
část slavnostního ceremoniálu. Při té byl z trojice
adeptů divákům odhalen vítěz každé kategorie.
Tento moment zasluhuje zvláštní pochvalu. Trojice nejlepších vždy nastoupila před plátno z pro-

jekcí svých jmen a na animovaném ciferníku bylo
odpočítáno posledních deset sekund, pro kterých
se nad hlavami finálové trojice objevilo skutečné
pořadí. Vyhlášení vítěze tak nepostrádalo napětí
a přitom nebylo nijak uměle protahováno.
Druhým významným zahajovacím okamžikem
večera bylo překvapující odhalení nové putovní
trofeje soutěže Pohár časopisu Jezdectví. Pořadatelé nechali vyrobit obrovský přes 140 cm
vysoký pohár, který tak korunuje 38letou historii
této soutěže. Nový Pohár Jezdectví pak je skutečně největší českou trofejí. Přítomen byl
i zástupce pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, který redakci Jezdectví také vystavil certifikát o českém prvenství. Na Pohár nyní budou
dodatečně vyryta jména všech předchozích vítězů, ke kterým se hned přidali dvě nová jména za
rok 2006. Nejnovějšími vítězi Poháru časopisu

(Pokračování na str. 2)

Po řadě vítězství Aleše Opatrného se skokovým Jezdcem roku za sezónu 2006 stal
Jiří Papoušek
Akce s názvem Koně na Žofíně má za sebou
čtvrtý ročník a bylo příjemné po čtyři roky pozorovat, jak se pořadatelé postupně poučovali z předchozích chyb a hned v počátku referátu o žofínském večeru je nutné konstatovat, že to byl zatím
večer nejpodařenější. V pátek 2. března se na
slavnostní vyhodnocení anket jezdeckých disciplin skoky a drezura přišlo podívat na 800 diváků.
Slavnostní Žofín tak byl zcela vyprodán.
Zakladatelé akce volby Koní a Jezdců roku,
která byla zahájena před 13 lety v Litomyšli, mají
určitě radost, když jsou svědky kvalitního pokračování své myšlenky. To je bezesporu zásluhou
redakce časopisu Jezdectví a hlavní břemeno
organizačních starostí nese na svých bedrech
redaktor Josef Malinovský. I tentokrát mu se scénářem večera pomáhala dvojice Ludvík Jandourek a Miroslav Červený, kterému bylo společně
s Terezou Duchkovou svěřeno opět i moderování
večera.
Divácká obec byla na Žofíně ozdobena i přítomností celé řady známých osobností. V jejich
čele to určitě byl i ministr zemědělství Petr Gan-

Foto: Jezdectví - T. Holcbecher
Ozdobou Žofína bylo opět čtyřspřeží starokladrubských běloušů z Národního hřebčína

!!! Dnes naposled !!!
dostávají Jezdce i čtenáři, kteří doposud neuhradili předplatné pro rok 2007. To, že zatím neevidujeme Vaší platbu, poznáte z toho,
že v tomto čísle Jezdce je opět přiložena složenka k úhradě předplatného. Naposledy připomínáme, že předplatné tradičních 24 čísel
zpravodaje Jezdec pro rok 2007, včetně poštovného, zůstává i nadále nezměněno a bude i v příštím roce pro čtenáře v ČR 500,- Kč
resp. 650,- Kč, včetně Jezdecké ročenky 2006. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2007 1090,- Kč
a ke čtenářům v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu
bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800 ČS - Praha 9.
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.

SPORT

Koně na Žofíně
(Dokončení ze str. 1)
Jezdectví se stali Aleš Opatrný a Hana Pelikánová.
A pak již následoval jeden ceremoniál za druhým. Po vítězích Poháru Jezdectví přišel na řadu
Český drezurní pohár se svými dvěma vítězkami Karolinou Chlebergovou (Novice Cup)
a Hanou Pelikánovou (Top Ten Cup). Následoval Český skokový pohár, který si v roce 2006
vybojoval Jiří Skřivan a první část večera zakončilo dekorování Osobnosti roku 2006, kterou se
na základě SMS hlasování stala ředitelka Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Lenka
Gotthardová.

Nejlepší skoková jezdkyně do 21 let Nikola
Bielíková

Idol a Volvo
I letos zaznamenal anketa Idol roku více jak
60 000 hlasů od návštěvníků serveru
www.peta.cz. Dá se říct, že byl trochu ve znamení souboje „Fan klubů“ jednotlivých jezdců. Vlastní slavnostní večer ve Všeticích byl moderován
Václavem Vydrou. Ten spolu s Petrou Kostovčíkovou předvedli i několik dokonalých tanečních
ukázek. Titul Idol 2006 získala Michala Roubalová a Filip Doležal. Sympaťáka pak Šárka Mittelbachová a Jaroslav Jindra. Návštěvníci si
také mohli prohlédnout hlavní cenu připravovaného seriálu Volvo Auto Hase Tour nový vůz Volvo
C30. Pořadatelé děkují JK Všetice za podporu
a pomoc při organizaci večera.

REPORTÁŽE
Druhou část oficiální části večera
zahájilo dekorování koní před vchodem do budovy Žofína. O obou prvních místech tentokrát nikdo nepochyboval a tak nebylo žádným
překvapením, že Drezurním
koněm roku 2006 byl vyhlášen
RICCO Hany Pelikánové (163
bodů) a mezi skokany si prvenství
odnesl LA MANCHE-T z Tarpanu
Odolena Vody (144 bodů). Zatímco
RICCO na Žofín dorazil, na podzim
prodaného LA MANCHE zastoupil
náhradník.
A pak se již vše schylovalo
k závěru. Mezi jezdci do 21 let si
drezurní vavříny za Jezdce roku
odnesla Libuše Půlpánová (158
b.) v drezuře a Nikola Bielíková
(137 b.) ve skocích. Na dalších místech skončily mezi drezuristy
Michaela Habásková (89 b.)
a Tereza Hábová (49 b.) a mezi
skokany Veronika Krajníková (96
b.) a Josef Kincl (72 b.).
Vyvrcholením pak byla volba
Jezdců roku a i zde se volba
70 členné odborné poroty dala
předvídat. Drezurním Jezdcem
roku 2006 se stala Hana Pelikánová (165 b.) a skokovým šampionem
je pro tentokrát Jiří Papoušek (169
b.). Na dalších místech se objevili
mezi drezuristy Štěpánka Koblížková (108 b.) a Alexander Onoprienko
(86 b.) a ve skokové elitě skončil
druhý Aleš Opatrný (130 b.) před
Veronikou Macánovou (90 b.).
Závěrečné slovo patřilo prezidentovi ČJF Jaroslavu Pecháčkovi, který poděkoval všem organizátorům večera, poblahopřál
vítězům a umístěným a jenom si
posteskl, že slavnostní večer
neprožívají se skokany a drezuristy i příznivci ostatních disciplin.
Jeho vyjádření bylo jistě upřímné
a bylo by krásné mít všechny jezdecké discipliny pohromadě.
Bohužel současné jezdecké aktivity jsou již tak rozrostlé, že
zvládnout program již jen dvou
hlavních disciplin, je téměř nad
kapacitními možnostmi jednoho
večera. A tak již musíme myšlenku nějaké společné slavnosti
pravděpodobně nadobro opustit.
C. Neumann

Drezurní Jezdec a Kůň roku 2006, H. Pelikánová - RICCO

Držitelé Poháru Jezdectví
2006, největšího poháru v ČR

Volvo Auto Hase Tour
Přípravy na zahájení letošního seriálu Volvo
Hase Tour, který jsme podrobně představili
v Jezdci č. 1 nabírají tempo. Známa jsou již data
a místa kvalifikací:
1. Zduchovice 21. dubna
2. Ústí nad Labem 19. května
3. Albertovec 2. června
4. Děpoltovice 23. června
5. Brno Panská Lícha 1. července
6. Tachov 7. července
7. Hradec Králové 25. srpna
8. Všetice 26. srpna
9. Mělník 2. září
Organizátoři seriálu děkují všem majitelům
areálů, za jejich nabídky spolupráce. Konečný
výběr byl zvolen s ohledem na zájmy sponzorů
a rovnoměrné rozložení kvalifikací po území ČR.
Vlastní finále se bude konat 15. září v Poděbradech. Do finále se kvalifikují jezdci s nejvyšším počtem bodů získaných v předchozích devíti
kvalifikačních kolech. Podmínkou pro start ve
finále je umístění do 80 místa v celkovém pořadí
seriálu. Přesné podmínky a pravidla pro bodování
v kvalifikacích a finálovou soutěž jsou nyní projednávána s ČJF a po jejich schválení budou na
stránkách Jezdce zveřejněna.

Foto: www.peta.cz
K titulům Sympaťák roku blahopřeje Šárce Mittelbachové a Jaroslavu Jindrovi moderátor
večera Václav Vydra, který si přivedl i svojí taneční partnerku Petru Kostovčíkovou. Zcela
vlevo organizátor večera Václav Růžička.
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Vachutkovi brali všechno
Galavečer ponysportu se konal v sobotu
24. února ve Sporthotelu v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou a organizace se ujali zástupci
JK PaM Vlčkovice a TJ Hřebčín Kubišta. Večerem provázel Radovan Šalek.
Zhodnocení uplynulého roku zaznělo z úst
manažerky komise pony Ivety Biolkové a přítomné oslovil i prezident ČJF Jaroslav Pecháček.
A pak již bylo na programu oceňování vítězů
a umístění v jednotlivých kategoriích.

Večer zahájil prezident ČJF Jar. Pecháček
a manažerka komise pony Iveta Biolková
V žebříčku kategorie skoky jezdců 13 - 16 let
zvítězila Lenka Vachutková před Michaelou
Hažmukovou a Lucií Strnadlovou.
Dále byla na řadě kategorie starších dětí (13 16 let) v drezuře, kde byla nejlepší Michala Jirsová. Na druhém místě byla dekorována Jana
Maludová před Marií Vrankovou. Po těchto ceremoniálech pak Vladimír Mestenhauser popřál
nejstarším jezdcům, kteří již opustí ponysport
(jmenovitě Martině Tošenovské, Janě Perníčko-

vé, Kateřině Mestenhauserové,
Sabině Erbekové, Mílovi Příhodovi, Barboře Žáčkové, Petře Smékalové, Hynkovi Vrankovi a Jakubovi Bednářovi), hodně úspěchů
na velkých koních.
Následovalo
vyhlašování
výkonnostního žebříčku skoků
v kategorii jezdců 8 - 12 let. V té
zvítězila Kateřina Kubrická před
Marií Kovářovou a Tinou Šalkovou. Skokany pak na podiu vystřídali mladí drezuristé. Zde zvítězila Kamila Smékalová. Druhá
skončila Andrea Beranová a třetí
Karolína Hájková.
Jako poslední přišla na řadu
všestrannost a zde si vítězství
odnesla Aneta Pazourková před
Veronikou Příhodovou a Kamilou
Smékalovou.
Zvýrazněna byla i účast jediné
české zástupkyni na ME pony,
kde nás reprezentovala Tereza
Jarolímková.
A pak již byl na řadě vrchol Nejlepší jezdkyně kategorie všestrannost
večera - vyhodnocení ankety Osobnosti pony sportu, která byla vyhodnocena na
základě hlasování odborníků z řad pořadatelů
a osobností, kteří přispívají k rozvoji pony sportu
u nás. Vítězkou v kategorii Jezdec roku se stala
Lenka Vachutková (Dubicko - Úsovsko), které
cenu předal zástupce sponzora Villa Gineta. I cena
za Pony roku 2006 se stěhovala do Dubicka, když
se oceněným stal podle očekávání PEGAS 12
Lenky Vachutkové. A i do třetice si pro poslední
nejvyšší anketní ocenění přišel na podium zástupce stáje z Dubicka, když se Trenérem roku stal
Ladislav Vachutka. Cenu převzal od zástupců
sponzora - Troubecké hospodářské a.s. Ta ovšem
věnovala poháry dva a byl vyhlášen i „stínový Trenér roku“ a tím se stala Šárka Charvátová, která
měla v anketě druhý nejvyšší počet hlasů.
Následovalo předání putovního poháru pořadatelství MČR. Z rukou manažerky I. Biolkové, která
zastoupila nepřítomné pořadatele skokového
a drezurního šampionátu 2006 ze Zduchovic, jej
převzal Jaroslav Grodl za dostihové závodiště
Pardubice, kde se uskuteční skokové a drezurní
mistrovské soutěže roku 2007. Putovní pohár pro
pořadatelství pony šampionátu ve všestrannosti
předala pořadatelka šampionátu 2006 Jaroslava
Sůrová za Vasury Kolesa, letošní organizátorce
mistrovství Simoně Heidenreichové z Loštic.
Závěr slavnostních ceremoniálů patřil Sympaťákům roku, kterými se staly Veronika Příhodová
(všestrannost), Jana Maludová (drezura) a Lucie
Příhodová (skoky). A pak již patřil večer bohatéTrenér roku Ladislav Vachutka a moderámu rautu, tanci a pro sportuchtivé i bowlingu.
tor večera Radovan Šalek
Text + foto: Jan Matuška, foto R. Urbančíková

Trojice nejlepších – výkonnostní žebříček skoky 13-16let (zleva: M. Hažmuková, L. Vachutková, L. Strnadlová)
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Stupně vítězů pro výkonnostní žebříček v drezuře 8-12let
(zleva: A. Beranová, K. Smékalová, K. Hájková)

SPORT

REPORTÁŽE

Seriál o seriálech
Junior Cup
v Mostě
Dalším, dnes již tradičním seriálem, který představíme v naší rubrice je Junior Cup. Na svém
kolbišti jej organizuje mostecký Hipodrom.
O stručné shrnutí dosavadní historie seriálu
a jeho nejbližší budoucnost jsem požádali ředitele Hipodromu v Mostě pana Miroslava Suchého.
V roce 2007 budeme organizovat seriál skokových soutěží určených pouze pro juniorské jezdce již po čtvrté. Nápad uspořádání juniorského
seriálu zde v Mostě vzešel od manželů Bielíkových, kteří jsou na dostihovém závodišti pověřeni
vedením sportovní stáje a i organizací sportovních soutěží.
Seriál se skládá ze základní - kvalifikační části
a ze dvoukolového malého a velkého finále. Jednotlivá kvalifikační kola se jedou v rámci závodů
zde v Mostě v průběhu celého roku. Celkově jich
bude šest a budou úrovně -L- až -S-. V letošním
roce bude při kvalifikačních soutěžích uplatněna
jedna novinka. Oproti předcházejícím letům, kdy
byly kvalifikace samostatnými závody, budou
letošní kvalifikace vyhodnocovány vždy v rámci
otevřené soutěže. Účastníci juniorského věku
vždy jen upozorní rozhodčí, že patří do juniorské
kategorie, aby se náhodně na někoho při vyhodnocování nezapomnělo.

Ředitel Hipodromu Most Miroslav Suchý
V průběhu roku tak získají juniorští jezdci na
prvních sedmi místech body do průběžného hodnocení. V soutěžích -L- to bude 12 bodů za první
místo a dále pak 8, 6, 5, 4, 2 a 1 bod za další
umístění a v soutěžích -S- to bude 16, 12, 10, 8,
6, 4 a 2 body.
Kvalifikační soutěže budou vypsány při závodech 5. května (-L*-), 6. května (-L**-), 24. června
(-L**-), 25. června (-S**-), 25. srpna (-L**-) a 26.
srpna (-S**-). Nejlepších pět juniorů bude pak
pozváno k účasti ve velkém finále (-S** + zkrácené ST-). Ostatní junioři, kteří dokončili alespoň
jednu kvalifikační soutěž a zúčastnili se alespoň
dvou závodů budou mít možnost účasti v malém
finále (-L* + S*-).
I v obou finále bude pořadí stanoveno podle
zisku bodů v jednotlivých kolech, které získá prvních pět umístěných. Finále Junior Cup 2007 se
bude konat 15. - 16. září. V rámci obou finále pak
bude rozděleno 65 000,- Kč mezi hlavní finalisty
a 10 000 mezi prvních pět umístěných v malém
finále.
Pane řediteli když vidíme ty prostorové
možnosti mosteckého hipodromu, nedá mi to
nezeptat se zda se nechystáte vstoupit, po
vzoru pardubického závodiště i na pořadatelskou scénu soutěží všestrannosti?

Máte pravdu, že prostoru je zde dost. Drezurní
soutěže jsme zde již v rámci organizace národního šampionátu pořádali. O rozsáhlé pozemky
v těsném sousedství závodiště se stejně musíme
starat a tak by pořadatelství například soutěží
všestrannosti, ale třeba i endurance nebyl tak
velký problém. Zásadním problémem však je, že
pro jezdecké soutěže se nám jen obtížně daří
shánět sponzory a donátory. Určitě je to i velkou
konkurencí dostihových dní. Je pravda, že zatímco získat „kupce“ pro jednotlivé dostihy není tak
velký problém, „prodat“ jezdeckou soutěž je
téměř nemožné. Platí to i o samotném Junior
Cupu, který v prvních letech probíhal pod patronací společnosti Orling, ale nyní již ani tato velká
společnost nemá o pomoc při pořadatelství seriálu zájem.
Když sledujeme nárůst společenské popularity jezdeckých soutěží, kde vidíte chybu, že
jezdectví tak snadno prohrává souboj o sponzorskou podporu?
Nejsem s problematikou jezdectví tak podrobně seznámen a tak od mě nečekejte nějakou
zásadní radu. Snad jen několik postřehů a srovnání s dostihovým sportem, ve kterém se přeci
jen výrazně lépe orientuji. Oproti práci v Radě
Jockey Clubu, se kterou mám zkušenost, postrádám v práci podobných orgánů ČJF za prvé
výrazné propojení s členskou základnou a reakci
na okamžité potřeby a za druhé výraznou
a systémovou práci k dosažení celospolečenské
prestiže a popularity jezdectví. Když se dotýkám
práce orgánů ČJF také si myslím není, oproti
dostihovému provozu, dokončena kategorizace
jezdeckých závodišť a s tím pak je spojen i
chaos, či nesystémový přístup při pověřování
pořadatelstvím šampionátových soutěží. S tím
máme v Mostě osobní zkušenost. Zatímco jsme
již dvakrát žádali o svěření národního šampionátu
a domníváme se že zázemí na Hipodromu již
máme velmi slušné, bez zjevných a jasně uvedených důvodů jsme byli opět odmítnuti. Oproti
tomu jiná závodiště, jinak nevykazující ani zlomek
naší pořadatelské aktivity, jsou při získávání
pořadatelství mistrovství úspěšnější. Pochopitelně, že pořadatelství národního šampionátu by jistě popularizaci jezdectví v regionu přispělo a tak
by i vypracování spravedlivého systému rotace
šampionátů bylo schůdkem k úspěšnosti marketinkové práce ČJF.
A v neposlední řadě si myslím má jezdectví na
té nejvyšší úrovni i jisté rezervy v komunikaci
s nejvyššími místy státního aparátu. Za Hipodrom
Most mohu uvést například výsledek našeho
několikaměsíčního úsilí. Při dostihovém dni
12. května bude zde v Mostě založena nová tradice a 4letí a starší koně vyběhnou na trať
2 450 m v rámci Ceny první dámy České republiky. Svůj patronát nejen pro první ročník, ale i pro
další roky a současně i svoji přítomnost v Mostě
přislíbila paní Livie Klausová. Je jasné, že již
samotná přítomnost manželky prezidenta republiky zatraktivní dostihový den natolik, že přiláká
i diváky, kteří by jinak na dostihy nedorazili. A my
doufáme, že se pak vrátí i při jiných dostihových
dnech.
Když jste zmínil pořadatelskou aktivitu
Hipodromu v Mostě. Kolik soutěží jste v roce
2006 pořádali?
Celou statistiku činnosti Hipodromu Most
můžete nalézt v Ročence, kterou každoročně
vydáváme. Zde je k dispozici i úplná statistika.
V roce 2006 jsme uspořádali v rámci osmi dostihových dní 60 dostihů, ve kterých startovalo 668
koní. V rámci jedenácti dní jezdeckých závodů
pak proběhlo 54 soutěží (z toho deset hobby), při
kterých se uskutečnilo 1 692 startů.
Děkujeme za rozhovor.

O pohár
Trojského koně
Dalším seriálovým závodem zaměřeným na
drezuru je čtyřdílný seriál O pohár Trojského
koně, který vyvrcholí závěrečným finále. Tuto
řadu soutěží vypisuje Jezdecká společnost Císařský ostrov a všechny kola i finále se koná na
Císařském ostrově v Praze.
První kolo je již za námi a konalo se v neděli
25. února (viz. výsledky).
Soutěží se ve čtyřech úrovních (-L-, -S-, -ST- a
-T-). V každé úrovni může startovat jezdec pouze
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se dvěma koňmi, ale do průběžného pořadí je mu
započítáván pouze jeden, lepší výsledek. Jezdci
obdrží ve čtyřech kolech body podle dosaženého
pořadí. První deset bodů až desátý umístěný jeden
bod. Do finále pak bude pozváno deset jezdců
s nejvyšším počtem dosažených bodů, ale započteny budou pouze tři nejlepší výkony.
V průběhu čtyř kvalifikačních kol jsou jezdci na
prvních třech místech odměňováni věcnými cenami v hodnotě 5 000,- Kč (-L), 8 000,- Kč (-S-),
10 000,- Kč (-ST-) a 15 000,- Kč (-T-), v samotném finále se již bude jezdit o finanční dotace
v celkové výši 100 000,- Kč.
Druhé kolo drezurního seriálu O pohár Trojského koně se koná 21. dubna, třetí 1. července
a čtvrté pak v sobotu 24. listopadu. Na něj pak
bude v neděli 25. listopadu navazovat finále.
Podrobné informace naleznete na:
www.in-expo-group.cz kde se také můžete
k soutěžím přihlašovat. S přihláškami však neváhejte, protože pořadatelé omezují počet startujících na 40 koní v každém dni a velmi brzy je startovní listina uzavřena.

Středomoravská
jezdecká liga
Historie vyhodnocování serie vybraných jezdeckých soutěží ve středomoravském regionu
započala společnou myšlenkou devíti jezdeckých
oddílů na jaře 1999. Jezdecký klub Haná Kroměříž vytvořil potřebné zázemí a společně s dalšími
jezdeckými organizacemi, jichž postupně přibývalo, vytvořil tabulky pro vyhodnocování jezdeckých soutěží ve skocích a drezuře. Po společné
dohodě dostala celá akce název „Středomoravská jezdecká Liga“. Na závěr jezdecké sezony
1999 se tyto výsledky nultého ročníku oficiálně
vyhodnotily ve městě Hulíně.
Protože obliba ligy mezi jezdci, diváky i potencionálními sponzory postupně vzrostla, pořadatelé vypisují každoročně stále větší množství soutěží, které jsou oficiálně zařazeny do této série.
Pravidelně po ukončení sezóny jsou po sečtení
získaných bodů slavnostně vyhlášeni vítězové
jednotlivých kategorií a na společenském večeru
jsou jim významnými pozvanými osobnostmi předány poháry a diplomy. Toto ocenění nejlepších
dvojic se stává stále více prestižní a velmi oblíbenou formou spolupráce a zviditelnění všech, kteří
jakýmkoli způsobem podporují rozvoj jezdeckého
sportu ve zlínském regionu.
V současné době je do „Středomoravské jezdecké ligy“ aktivně zapojeno 33 jezdeckých subjektů. Do celoročního vyhodnocení se započítává
deset skokových (-Z- do -ST- ) a pět drezurních (Z- až -S-) nejlepších výsledků dosažených na
vybraných národních závodech.
Organizátoři ligy se těší ze vzrůstajícího zájmu
a snaží se o podporu všech věkových kategorií
jezdců. Pracují na vytvoření přijatelné spolupráce
s Českou jezdeckou federací a postupně se stále
více dostávají do povědomí jezdecké veřejnosti.
První skokové závody v letošního roku, které
současně odstartují seriál 2007 se uskuteční
12. května v Přerově. Drezurní jezdci pak zahájí
26. května v Prostějově.
Slavnostní vyhodnocení výsledků proběhne
v listopadu, s největší pravděpodobností stejně
jako v loňském roce opět v obci Topolná na zlínsku. O podrobnostech týkajících se sedmého ročníku „Středomoravské jezdecké ligy“ se pokusíme pravidelně informovat i na stránkách Jezdce.
I. Zichová
předsedkyně drezurní komise zlínské oblasti

Moravský
šampionát
mladých koní
O nově vzniklém seriálu na severní Moravě
informuje čtenáře Jezdce Vít Holý.
Ačkoli je kalendář jezdeckých závodů hodně
zaplněn od jara do zimy, moravští majitelé, chovatelé, jezdci i trenéři pociťují určitý nedostatek
oddělených soutěží pro mladé koně. Této situaci
navíc neprospěla ani poslední změna soutěží
KMK, které i přes některé výhrady, tuto úlohu do
loňského roku určitým způsobem dobře plnily.
Vznikla proto soukromá iniciativa na pořádání
moravského šampionátu mladých koní. Jde
o soutěže pro koně 4, 5ti a 6ti leté.

ZE ZAHRANIČÍ
Mezi hlavní důležité důvody této iniciativy patří:
– možnost odděleného startu mladých koní, klisen, hřebců a valachů
– objektivnější chovatelský-genetický význam
většího počtu výsledků, kdy i valach je zdrojem
genetického hodnocení
– soutěže 5ti a 6ti letých na rozeskakování,
tedy objektivní test těchto kategorií na vyšších
překážkách. Čtyřletí startují v prvních 5ti kolech
pouze na čistý základní parkur
– zvýšení bezpečnosti práce v jezdeckých klubech, kdy většina hřebců se nekastrovala jen
kvůli soutěžím KMK. Není žádným tajemstvím, že
většina členů JK jsou přitom dívky
– odlehčení startovních polí ostatních závodů,
které jsou již tak předimenzovány
– větší spolupráce mezi chovateli a sportovci,
neboť v závěru budou společně odměněni chovatelé nejlepších koní ročníků
– tlak na účast v co největším počtu kol, neboť
do finále postupují koně s největším počtem
čistých parkurů
– důležitá je i skutečnost, že mladí koně jsou
schopni získat dobré finanční ceny
– podpora koním českého chovu. Řada evropských států si daleko více chrání a podporuje
vlastní chovy.
– termíny soutěží jsou voleny pokud možno
tak, aby nikdo nebyl nucen volit mezi starty
v KMK a šampionátu, finále je pak 14 dní před
semifinále KMK
– prostorová koncentrace závodišť ušetří
účastníkům náklady na dlouhé přepravy koní na
závody
– zahajovací skákání budou mít charakter klasických parkurů a tím se zvýší i celkové množství
informací o výkonnosti koní. Z hlediska vlastní
výkonnosti i kontroly dědičnosti je dobré zaznamenat co nejvíce výsledků a tím postihnout skutečnou výkonnost.
Data a místa pořádání závodů Moravského
šampionátu mladých koní, celkem bude šest kvalifikačních kol:

31. března - Opava Kateřinky
20. dubna - Baník Ostrava
1. května - Frenštát pod Radhoštěm
11. května - Hradec nad Moravicí
25. května - Baník Ostrava
8. června - Trojanovice

Finále:
28.-29. července - Trojanovice
Do finále 4letých se kvalifikuje 30 koní s nejvíce čistými výsledky v kvalifikacích, v případě rovnosti dosažených výsledků budou rozhodovat
další nejlepší výkony.
Do finále pětiletých se kvalifikuje 25 nejlepších koní dle počtu získaných bodů za umístění v jednotlivých kvalifikacích. Vítěz získá
15 bodů a dále pak se zisk snižuje o jeden
bod takže patnáctý umístěný získá jeden bod.
V šestém kole bude každému bodujícímu koni
přičteny 3 body.

ZPRÁVY
Šestiletých se do finále kvalifikuje 20, podle
stejného systému jako pětiletých.
Pro čtyřleté koně bude v prvních pěti kvalifikacích vypsána soutěž -Z- a v šesté kvalifikaci -ZL-,
pětiletí budou mít kvalifikace na úrovni -ZL- se
závěrečným -L*- a šestiletí pět kol -L*- s šestou
kvalifikací -S*-. Ve finále pak čeká 4leté koně
dvoukolové -ZL-, pětileté dvoukolové -L*+L**a šestileté dvoukolové -S*+S**-. Do druhého finálového kola postupují všichni, kteří dokončili první
kolo.
V případě dotazů se obracejte Pavla Hudečka (608 333 714) - Baník Ostrava nebo Víta
Holého (777 269 849) - JK Hřebčín Amona,
Bolatice.

Ještě ke KMK
Ve zpravodaji Jezdec č. 1 jsme na základě
informace zástupkyně Svazu chovatelů českého
teplokrevníka Michaeli Kubištové uveřejnili informaci o podobě letošních soutěží KMK, kterou
však vzápětí zpochybnili zástupci Svazu slovenského teplokrevníka. Jak tedy budou vypadat
soutěže KMK v roce 2007?
V prvé polovině února proběhla v Praze na
Strahově schůzka zástupců zúčastněných Svazů
a byla dohodnuta definitivní podoba letošního
modelu KMK. V podstatě je velmi totožný s představenou podobou s dvakrát čtyřmi koly
v Čechách a na Moravě a se dvěma dvoudenními semifinálemi v Opavě a Plzni (11. - 12. srpna).
Na rozdíl o představy SCHČT však bylo definitivně rozhodnuto, že finále letošního ročníku KMK
bude v Pardubicích (a ne ve Frenštátě) 1. - 2.
září. Pardubice by se měly stát finálovým centrem i pro další roky. Také bylo rozhodnuto, že
k posuzování finálových výkonů nebudou přizváni
komisaři ze zahraničí.
a závěr malá poznámka hlavního iniciátora
Moravského šampionátu mladých koní
Víta Holého k soutěžím KMK.
V roce 2006 jsem se za chovatelský Svaz slovenského teplokrevníka zúčastnil nelehkých jednání o změnách v této soutěži. Všechny chovatelské svazy se snažili upravit formu vzhledem
k novým zkušenostem. I já jsem se podílel na
kompromisním výsledku, který se však ani našemu chovatelskému svazu nezdá do budoucna
optimální.
Větší důraz než na snížení počtu soutěžních
kol a dvou kol semifinálových, bychom raději
viděli v dlouhodobější práci s komisaři, možností zařazení rozeskakování do finále, atp.
Rádi bychom proto již nyní vybízeli k otevřené
diskusi o příští podobě KMK, kterou rozhodně
nepovažujeme za uzavřenou. I když jeho organizátory jsou chovatelské svazy, nejdůležitějšími aktéry jsou majitelé, jezdci, trenéři... Proto
by podle našeho chovatelského svazu měla
podoba soutěže odpovídat názoru hipologické
veřejnosti. Jde nám přeci o dobrou věc pro
všechny.

N
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Lamborghini na
webu
První ročník Lamborghini Praha Parkur Cup se
koná 1. dubna v areálu jezdecké školy Equus
Kinský v Hradišťku u Sadské. Atraktivní sponzorské zajištění umožní pořadatelům vyplatit ve čtyřech soutěžích obtížnosti od 120 do 140 cm ceny
v hodnotě 130 000,- Kč. Veškeré podrobnosti
i přihlášky závodů naleznete na:
www.equinenter.cz

Tlačenice
na hranicích
Junioři do Polska
Ve dnech 9.-11. a následně i 16.-18. března se
čeští skokoví junioři zúčastní v prvním termínu
národních a ve druhém mezinárodní (CSI*) závodů v polském Lešně. K mezinárodnímu CSI* jsou
přihlášeni L. Gladišová (IRRAS, DOLENTON),
J. Kincl (LAUREA, ANANELL), N. Crnková (LA
GABANA, LATINO, CONGO KING) a N. Bielíková (PIKOLA, ALF, ATYŠ)

Sojka v Arezzo
Spring Toscana Tour zahájí v italském Arezzu
16.-18. 3. (CSI***). Poněkud překvapivě se
k těmto závodům přihlásil L. Sojka s koňmi TANGO, JESSY a SATUREJKA startující za Moravský zemský hřebčín. Jak se nám podařilo zjistit
L. Sojka nyní trénuje v Polsku a tak jsme zvědavi
jak si z obtížností tří hvězd poradí.

CSI** Ravensburg
O týden později 22.-25. března odcestují
P. Doležal a A. Opatrný na německé CSI** do
Ravensburgu. Společně s nimi zde bude za ČR
startovat v SRN žijící J. Pikolon.

Heroutické
halovky
V březnu se konají v Herouticích dvoje halové
závody: 11. 3. skokové, 25. 3. drezurní. Vždy se
soutěžemi pro velké koně i pony a rovněž s ukázkovými soutěžemi pro nelicentované jezdce
(vhodné jako příprava na složení ZZVJ).
Tradiční Jarní cena Heroutic s datem konání
1. dubna je letos zároveň prvním kvalifikačním
kolem seriálu Pony liga. Připomínáme, že jednou z kategorií Pony ligy je i Teenager pro jezdce
do 21 let na velkých koních. Na programu jsou
opět soutěže pro pony, velké koně i ukázky.
Vyvrcholením závodů je skoková soutěž -L- Jarní
cena Heroutic, jejíž vítěz si odveze křišťálový
putovní pohár.
Podrobnosti na www.heroutice.cz.

Volby ČJF 2007
Letošní rok je v administrativě České jezdecké
federace rokem volebním a jako čtenáři Jezdce
jste již zaznamenali i volební vyjádření některých
uchazečů o post prezidenta ČJF. Oficiálně o toto
křeslo usilují A. Pejos, J. Skřivan, T. Krůta
a i současný prezident ČJF Jar. Pecháček
Ovšem volební Konferenci ČJF, která se koná
ve čtvrtek 3. května v Humpolci, musí předcházet
oblastní Konference, na kterých jsou voleni nejen
noví předsedové oblastí na další volební období, ale
i delegáti na celostátní Konferenci ČJF. Delegátů
bude celkem 66 a klíč na základě, kterého jsou jednotlivé počty delegátů oblastem přiděleny, přijala
Rada ČJF již na podzim roku 2006. Obecně platí,
že jsou počty delegátů přímo závislé na počtu členů
ČJF v jednotlivých oblastech, kterých v době sestavení klíče bylo celkem 15 536.
Oblastní Konference ČJF jsou pochopitelně především v centru pozornosti jednotlivých adeptů na
místo prezidenta ČJF, kteří na nich prezentují své
představy a budoucím fungování ČJF.
Protože první oblastní konference již proběhly, dá
se říci, že skutečný volební boj již opravdu začal.
Jako první zasedali členové Karlovarské oblasti,

oblast

termín a místo
Konference

Praha

2. dubna
Praha - Strahov
15. března
Kolín
24. března
České Budějovice
16. března
Plzeň
24. listopad 2006
Karlovy Vary
26. března
Ústí nad Labem
24. února
Hradec Králové
11. března
Brno
22. března
Ostrava
18. března
Hulín
3. března
Havlíčkův Brod

Středočeská
Jihočeská
Západočeská
Karlovarská
Severočeská
Východočeská
Jihomoravská
Severomoravská
Zlínská
Vysočina

kteří svoji konferenci spojili se slavnostním večerem
oblasti již v listopadu minulého roku.
První konferenci v roce 2007 pořádala východočeská oblast. Zde se o post předsedy oblasti utkali
J. Černý ze Slatiňan s úřadujícím předsedou
A. Pejosem z Trutnova. Ve volebním souboji byl
úspěšnější J. Černý (63 hlasů proti 38) a tak mají
Východočeši nového předsedu.
Konference také zvolila svého kandidáta na prezidenta ČJF. Stal se jím o jediný bod před současným prezidentem J. Skřivan, který získal podporu
30 hlasujících. Na třetím místě skončil T. Krůta
se 17 a čtvrtý A. Pejos s 16 hlasy.
Další Konference se konala v sobotu 3. března
v Havlíčkově Brodě a zde zasedali delegáti oblasti
Vysočina. Předsedou oblasti byl opět zvolen J. Schwarz. I zde představili své programy uchazeči o prezidentství ČJF (s výjimkou A. Pejose) a za Vysočinu byl
na místo kandidáta na prezidenta ČJF zvolen 22 hlasy
Jar. Pecháček před J. Skřivanem (8 hlasů) a T. Krůtou
(4 hlasy). Pro orientaci o postupujícím volebním klání
na jednotlivých oblastech jsme se rozhodli ve zpravodaji Jezdec uveřejňovat pravidelně až do celostátní
Konference ČJF následující tabulku:

předseda
oblasti

Dvakrát v Albertovci
Spřežení
V albertovském hřebčíně se v sobotu 24. února konaly další halové závody spřežení. Na startu
měly nejen české reprezentanty, ale i jednoho
polského účastníka, čímž získaly statut mezinárodních závodů.
Velmi dobrá organizace pořadatele, velká
divácká návštěva, jakou nikdo ve vyprodané hale
nepamatuje a výborná atmosféra byly motivací
k dobrým výkonům. Albertovští tak navázali ve
sportu spřežení na své bývalé vozatajce Ericha

Foto: J. Bělohlav

kandidát
na prezidenta ČJF

V. Nágr

Jar. Pecháček

J. Černý

J. Skřivan

J. Schwarz

Jar. Pecháček

Režnara a Evžena Dudu. V současné době bude
na tuto tradici pokračovat a nové mladé koně do
spřežení připravovat Ladislav Jirgala. Jeho první
start v barvách Albertovce byl úspěšný když
obsadil mezi čtyřspřežími třetí příčku.
V soutěži jednospřeží se představilo osm soutěžících. Nejlepším výkonem v nejrychlejším čase
zvítězil R. Vyskočil z JK NH Kladruby n. L. před
V. Coufalíkem (JK Jiskra Loučka) a P. Jadrníčkem (JK NH Kladruby n.L.).
Sedm dvojic startovalo v soutěži dvojspřeží.
Tam slavil vítězství V. Coufalík (JK Jiskra Loučka). Druhé místo si zajistil polský účastník P. Sroka a třetí M. Jirgala (SK Stáj Afrodita Němčice).
V soutěži čtyřspřeží se představilo pět adeptů na
vítězství.
Nejlépe
uspěl
P. Vozáb (JK NH Kladruby
n.L.). Pouze čtyři desetiny
sekundy dělily od vítězství druhého J. Nesvačila (JK Hřebčín
Favory) a z třetího místa se
radoval domácí L. Jirgala.

Poprvé i skokané
V sobotu 3. března se prvních letošních halovek na severní Moravě dočkali i skokané. Do
Albertovce dorazila řada jezdců
a v šesti soutěžích viděli diváci
126 startů. Na startu soutěže
-L*- bylo 28 koní. Základní kolo
zvládlo šest dvojic bez penalizace a v rozeskakování zvítězil
Rudolf Doležal na SOLIBRI
z JK Hřebčín Suchá. Druhý
skončil René Olšák - OMEGA 1,
reprezentující domácí jezdecký
klub a třetí Martin Brát s ARENA 1 z Baníku Ostrava.
-jge-

Foto: J. Gebauer

Ladislav Jirgala

-6-

Novým předsedou Východočeské oblasti
ČJF se stal Jiří Černý

Německý triumf
v Göteborgu
Halový seriál je už téměř před cílem a bitva
o body je neúprosná, atmosféra houstne.
Ve švédském Göteborgu pořádali letos SP už
po třicáté. Parkury byly tradičně krásně upravené
a hala málem připomínala botanickou zahradu.
Ze světové desítky chyběla jenom Američanka
Beezie Madden a stavitel Leopoldo Palacios
zúčastněnou elitu nijak nešetřil. Parkur byl těžký
a časový limit neúprosný.
Chyb bylo hodně a dlouho to vypadalo, že žádné rozeskakování nebude a zvítězí jediný čistý,
jedenáctý na startu, Ludger Beerbaum. Až osmadvacátý, Tony Andre Hansen z Norska, nic
neshodil a tak se zdálo, že se rozhodne mezi
nimi. Nakonec se k nim přiřadili ještě poslední
dva ze startovní listiny. Světová jednička Meredith Michaels-Beerbaum a exmistr Evropy Christian Ahlmann. Diváci byli trochu zklamaní, že se
mezi ně nedostala žádná z domácích hvězd, ale
rozeskakování je zdvihlo ze sedadel.
První šel Beerbaumův 11letý hř. COULEUR
RUBIN (Cordalme Z). Na hranici svých možností,
dobře točil bez chyby a rychle. Ve Skandinavii je
velmi populární 28letý Tony Andre Hansen, který
čas strávený na koni dělí s kariérou popového
zpěváka. S 10letým běloušem CAMIRO (Lord
Cassini) byl také čistý. Podal nejlepší výkon
sezóny, ale ani to na jeho konkurenty nestačilo.
Z VIP tribuny kvitovala konečné čtvrté místo
i jeho partnerka, nedávná švédská Miss. Bezchybná byla i Meredith Michaels-Beerbaum
s rychlíkem SHUTTERFLY (Silvio I) a svého švagra překonala o půl vteřiny. To byla výzva pro
jejího týmového kolegu Christiana Ahlmanna se
14letým holštýnským valachem CÖSTER (Calato). Byl to let na samé hranici rizika a ještě o
7 desetin rychlejší. Podařilo se mu tak zopakovat
vítězství z Lipska.
Velký aplaus měl i další z Němců, Alois Pollmann-Schweckhorst s 9letým holštýnem LORD
LUIS (Lasino), když mu účast v rozeskakování po
jinak bezchybném výkonu unikla o šest setin vteřiny přes předepsaný čas. S jedním bodem obsadil pátou příčku. Šestý skončil s jednou chybou
Thomas Frühmann (AUT) na THE SIXTH SENSE, dále domácí Helena Lundbäck s klisnou
MADICK a Rolf-Göran Bengtsson s 13letým
MAC KINLEY, devátý Belgičan Dirk Demeersman na TYMOON CALOO MEERCHEN, desátá
Australanka Edwina Alexander a 16letá ISOVLAS PIALOTTA .
„Bylo to složité - jeden z nejtěžších parkurů
jaký jsme doposud skákali“ řekl Ludger Beerbaum poté, co jen čtyři z devětatřiceti jezdců přešli bez chyby v základním kole, „ale jak ukázal
výsledek, byl to dobrý kurz, protože zvítězili ti nejlépe umístění z průběžného pořadí“.
Před závěrečným třináctým kolem 22.-25.
března v nizozemském s’Hertogenbosch je toto
pořadí: 1. Christian Ahlmann (98), 2. Meredith
Michaels-Beerbaum (80), 3. Beat Mandli (64), 4.
Michael Whitaker (59), 5. Albert Zoer (58), 6. Steve Guerdat (50), 7. Leopold Van Asten (47), 8.
Alois Pollmann-Schweckhorst (46), 9. Eugenie
Angot (46), 10. Markus Beerbaum (45), 11. JudyAnn Melchior (44), 12. Gerco Schroder (42), 13.
Rene Tebbel (42), 14. Patrick McEntee (42), 15.
Tony Andre Hansen (42), 16. Edwina Alexander
(41), 17. Malin Baryard-Johnsson (40), 18.
Michel Robert (34), 19. Marcus Ehning (34), 20.
Marco Kutscher (33). Podrobnosti jsou na:
www.goteborghorseshow.se
Václav Dvořák

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Ve dnech 22. - 24. února proběhlo v Jezdeckém arálu Zduchovice
soustředění pod vedením irského skokového reprezentanta Davida
O’Briena. Tentokrát se mimo domácích sester Krulichových
zúčastnili ještě V. Krátká, P. Adam, M. Fialová a B. Žáčková. Závěrečný den absolvovali všichni účastníci cvičný parkur. Možná, že
bude tohoto jezdce mít příležitost poznat i široká jezdecká veřejnost, protože jsme se dozvěděli, že tento irský reprezentant bude
usilovat a účast v irském týmu při pražském CSIO.

Galavečer
Českého turfu

Volnost
v Marijánkách

12. galavečer českého a moravského turfu pořádá Jockey Club ČR
v sobotu 17. března v Národním
domě v Prostějově. Na galavečeru
budou předány čestné ceny vítězům jednotlivých anket, které Jockey Club vypisuje. Podrobnosti
o večeru naleznete na:
www.moravskyturf.cz
Zahájení je v 19.00 hodin

Západočeská kvalifikace skákání
ve volnosti čtyřletých klisen proběhne 10. března v JŠ Mariánské Lázně od 9.00 hodin. Následovat bude
tradiční chovatelská přehlídka spojená s prezentací plemenných hřebců od 11.00 hodin.

Hledám ošetřovatele
● muže

● valach 12 let, výkonnost
-L-, hodný, vhodný i pro
dítě, o: QII-146, m: po
Diadém 94
● klisna pony 6let po Lipan,
výkonnost -S-, KVH
135cm, plný původ, vítězka výstav
● valach 4 letý, KVH 142
cm, přiježděný, připraven
do sportu

(nebo muže a ženu)
20 koní, stáj je 20km od
Prahy.
Požadavky: praxe u koní,
znalost běžné údržby,
ŘP sk. T, živnostenský list
ošetřovatele koní vítán.
Nástup od 1. 6. 2007.

Tel. 605 295 350

Prodám

Tel.: 606 503 041

Prodám seno luční,
malé balíky.

Tel.: 608 976 606,
774 976 666.
Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448

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

Od úterý 27. února do neděle 4. března se juniorka Jana Perníčková
(JK Heroutice) zúčastnila se třemi koňmi tréninkového skokového
kurzu pod vedením Williho Melligera. Kurz probíhal v rakouském
středisku Reitzentrum Dreilindenhof bývalého československého
reprezentanta Petra Hrůzka a měl by být začátkem další spolupráce. Na fotografii zleva P. Hrůzek, J. Perníčková na klisně JASNOST a Willi Melliger.

Inzerce
● Prodáme seno, slámu, vč. dopravy, celoročně, pouze
Čechy. Tel.: 775 961 999, 606 213 354.
Prodám nákladní
automobil

IVECO - Eurocargo
100 E 18
r. v. 1995, nástavba
OKLEI, speciální přepravník na šest koní,
2x boční rampa, kamery, spaní, topení, najeto 200 tis. km, pérovaní vzduch, závěs,
cena: 40 000,- EUR.

Tel.: 603 230 880

- 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

Výsledky
Albertovec 24. 2. jednospřeží
(8): 1. Vyskočil - GENERALISSIMUS ALTA XLIII (JK NH Kladruby
n. L.), 2. Coufalík - VINCEK (JK Jiskra Loučka), 3. Jadrníček - GENERALISSIMUS AVERSA XLIV (JK
NH Kladruby n. L.), dvojspřeží (7)
1. Coufalík - KARMEN 4, JERY (JK
Jiskra Loučka), 2. Sroka - BEDZIN,
DALIN (Polsko), 3. Jirgala - PLUTO
MIMA XIII-1, RADAN 3 (SK Stáj
Afrodita Němčice), čtyřspřeží (5)
1. Vozáb - GENERALE AVERSA
XLIX, FAVORY RAVA XXI, GSS
ECRASEÉ XXXIII-6, GENERALISSIMUS AQUA XXXIV (JK NH Kladruby n. L.), 2. J. Nesvačil st. FAVORY FANTAGIRA XV-11,
FAVORY RAMATA XV-12, GSS
FALSTRA XXXVIII-38, GSS SALAMANCA XXXVIII-41 (JK Hřebčín
FAVORY), 3. L. Jirgala - LAURA 6,
FANČA, RUBY 1, FAR (JK Hřebčín
Albertovec).
Praha - Císařský ostrov 25.2.
drezura -L 0- (10) 1. Zeusová CORRADO AZ, 2. Sigismondi GRANDE DAME Z (oba JS Císařský ostrov), 3. Drozenová - LIMERIK (IDC Pratur), -JU 06- (11) 1.
Knotková - HOMÉR 1 (JS Císařský
ostrov), 2. Soustružníková - LALIQUE (PM Brno), 3. Richterová G.FERRÉ Diatech (DDM Praha),
Sv. Jiří (7) 1. Pelikánová - RICCO
(Pavlík Pocínovice), 2. Sigismondi BONHEUR (JS Císařský ostrov), 3.
Marešová - PLESANT (Equi Bořeň
Svinčice), -vIM I- (5) 1. Sigismondi BONHEUR (JS Císařský ostrov), 2.
Marešová - PLESANT (Equi Bořeň
Svinčice), 3. Zeusová - LOUTANAS
AZ (JS Císařský ostrov).
Albertovec 3. 3. -ZM- koně 4
a 5letí, startující 1. rokem (12) 1.
Sandriová - ASTORIA 1 (Zámecký
dvůr Havířov), děti a junioři (8) 1.

Navrátil - BODIE (JA Náměšť na
Hané), -Z- 4 a 5letí (20) 1. Olšák OKTAVA 1 (JK Hřebčín Albertovec), děti a junioři (12) 1. Košnarová - CITADELA (JK Havránek),
stup. obt. do 110 cm (45) 1. Hlaušek - EDEN 1 (JK Šilheřovice), 2.
Ivánková - SALINA 1 (JS Watango
Staříč), 3. Křížek - DIANA 18 (JS
Hamříková stáj), - L*- (28) 1. R.
Doležal - SOLIBRIA (JK Hřebčín
Suchá), 2. Olšák - OMEGA 1 (JK
Hřebčín Albertovec), 3. Brát ARENA 1 (JK Baník Ostrava).
Praha - Císařský ostrov 3.- 4. 3.
-Z- (26) 1. Císařová - RONY (JK
Slapy), -ZL- (35) 1. Hylmarová TOBY A (Start Hořice), -L- (16) 1.
Studnička - L ∞AVENIR (Zájezd), 2.
Crnková - KASPBERY (Bost B), 3.
Zvára - CARLONA (Císařský ostrov), -S*- (13) 1. Zvára - MACARENA (Císařský ostrov), 2. Gladišová DOLENTON (Gladiš), 3. Zvára CELESTA Kalek (Císařský ostrov),
-ZL- (19) 1. Mayer - CONSTANZE
(JS Ohrazenice), 2. Hlavatá - JERMETIEU, 3. Gladišová - KAREL 4
(oba Gladiš), st. obt. do 120 (21) 1.
Rosická - CANTA (Císařský ostrov),
2. Vondráček - ISAR (Vondráček),
3. Pazderová - GULIVER 1 (Bílá
Hora), -S*- (13) 1. Chelberg - LORDANOS (Císařský ostrov), 2. Doležal - IRLANDA (Vondráček), 3.
Mestenhauserová - QUEREN (Mělník), -ST*- (8) 1. Doležal - CONSTANCE (Vondráček), 2. Zvára MAMA MIA 3 (Císařský ostrov), 3.
Crnková - LA GABANA (Bost B).
Praha - Císařský ostrov 20.21.1. hala -Z- (50) 1. Zvára - LIZARAZU (JS Císařský ostrov), -ZL- (62)
1. Rosická - CANTA (JS Císařský
ostrov), -L- (22) 1. Zvára - MACARENA (JS Císařský ostrov), 2. Straková
- LIPAN (Straka Němčovice), 3.
Doležal - ARÁLIE (Stáj Vondráček),
-S- (5) 1. Doležal - TASHI DELAY

(Stáj Vondráček), 2. Charvátová FRANCIE 1 (JS Strážiště), 3. Pavlin
- GABARDEN (Alika Čelčice), - ZL(24) 1. Rosická - ACOR (JS Císařský
ostrov), -L- (37) 1. Papoušek K. LAVA LIT (JO Srnín), 2. Luža LAND REBEL-S (Schneider), 3.
Mikysková - IRLANDA (Stáj Vondrá-

ček), -S- (18) 1. Doležal - IRLANDA
(Stáj Vondráček), 2. Papoušek K. LAVA LIT (JO Srnín), 3. Zvára CELESTA KALEK (JS Císařský ostrov), -S- (11) 1. Opatrný - CATSKILLS (Opatrný Hořovice), 2. Chudyba - FELICITAS, 3. Papoušek K. ROY BOY (oba JO Srnín).
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