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Na‰i za hranicemi
Česká hymna v Paříži

Michaela Hažmuková (14 let) se ve dnech
16.-18. března zúčastnila s koňmi QUINTA
II D’ARSOUILLE a GRAF CONNY meziná-
rodních jezdeckých závodů CSI CH-J-YR
ve francouzském Haras de Jardy na před-
městí Paříže. Velice úspěšně si, v konku-
renci jezdců ze 12 států, vedla především s
klisnou QUINTA II D’ARSOUILLE. Nejprve
v jejím sedle vyhrála I. kvalifikační kolo pro
nedělní GP dětí a ve II. kole se se 4 tr.
body umístila na 5. místě. V nedělní   dvou-
kolové GRAND PRIX pak obsadila opět
velmi krásné 5. místo. Na GRAF CONNY
pak skončila v 1. kvalifikaci na 14. a ve
druhé na 10. místě. Gratulujeme!

Küps a Sonnefeld
Sezónu již naplno zahájil i Aleš Opatrný

dvěma zájezdy do SRN. Ve dnech 24.-25.
února se společně s. N. Roučkovou
zúčasnili národních závodů v Küpsu.
A. Opatrný startoval se čtyřmi koňmi
(REBEKA, PIALOTA, CATSKILS a LE
CARINO) a a N. Roučková se dvěma
(AHORN-T, EUPHORY BOY). A. Opatrný
získal několik umístění. Na CATSKILS byl
po 4 bodech ve Velké ceně 12. a s LE
CARINO absolvoval i jednu kvalifikační
soutěž do 150 cm čistě.

N. Roučková předvedla dobře v mladých
koních AHORN-T, kdy po tři dny absolvo-
vala úrovně 120/130cm čistě. S EUPHO-

RY BOY pak přivezla
i jedno 4. místo z úrovně
140 cm.

Ve dnech 9.-11. břez-
na se pak čtveřice
A. Opatrný, P. Doležal,
Z. Toth a G. Staňová
vypravila do Sonnefeldu.
Zde byl vidět především
A. Opatrný, který vyhrál
několik soutěží. Dvakrát
byl v úrovni 130 cm nej-
lepší v sedle REBEKY,
jednou ve 130 cm
s MARKET TINKA’S BOY
a vítězství slavil i s CAT-
SKILS ve 140. Velkou
cenu zvládnul nejlépe
s LE CARINO, kde po
dvou chybách v rozeska-
kování skončil na 11. mís-
tě, CATSKILS dokončil
s jednou chybou.

Závody byly i prověr-
kou pro P. Doležala, který
sedlá novou akvizici stáje
8l. IMAGINATION CACAI
(po Cartágo) belgického
majitele. Tato dvojice
zvládla Velkou cenu se
dvěma chybami a nyní se
můžeme těšit jak si oba
naši reprezentanti pove-
dou na CSI* Ravensburg
(22.-25.březen).

Z. Toth měl v Sonne-
feldu dva mladé koně
a úspěšná byla přede-
vším KLEOPATRA
v soutěžích 120/130cm
na styl. Na ESEJ pak
startoval i ve Velké ceně,
kterou dokončil se dvě-

ma chybami. G. Staňová přivezla umístění
se SANTA CRUZ ze soutěže do 120cm na
čas (6. místo)

Luža pokračuje v Austrian Cup
Druhé kolo Austrian Indoor Cup se

konalo v rakouském Wiener-Neustadtu
9.-11. března. Arena Nova zažila tentokrát
ještě větší nápor českých jezdců než při
zahájení v polovině února. Na startu soutě-
ží se objevili např.: J. Luža, J. Štětina,
L. Jandourek, J. Jindra, M. Šoupal,
M. Šoupalová, K. Veselovská, V. Studnič-
ka, bratři Klárové, M. Ohneiser, L. Poláko-
vá, M. Severa, R. Štibrainová či Z. Žíla.

Především jsme čekali jak si povede
J. Luža (Schneider Plzeň), který bodoval již
v prvním kole Austrian Indoor Cup. I tento-
krát se plzeňskému jezdci dařilo. Po vítěz-
ství v sobotní soutěži velké Tour (140cm)
startoval na TALKO-S i ve Velké ceně (-S*)
bez trestných bodů. Za 15. místo se tak na
jeho kontě objevily další body a momentál-
ně tak f iguruje v celkovém pořadí
Austrian Indoor Cup Grosse Tour na
7. místě s 31 body.

Spokojena byla i L. Poláková. Ta starto-
vala ve Velké ceně na RAINBOW STAR
s jednou chybou a tak i ona je již s 13 body

(Pokračování na str. 2)M. Hažmuková - QUINTA II D’ARSOUILLE ve vítězné kvalifikaci

Foto S. Polák

Jiří Luža ve Wiener-Neustadt na RONALDO-S
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Naši za hranicemi
(Dokončení ze str. 1)

klasif ikována v celkovém pořadí na
25. příčce. Navíc tato jezdkyně byla v prů-
běhu tří dní úspěšná i v sedle svých mla-
dých koní (CUWAIT, QUNTA).

Dařilo se i dalším českým jezdcům.
Umístění zaznamenali i Z. Žíla, M. Ohnhei-
ser, K. Veselovská. M. Severa absolvoval
soutěž do 130 cm čistě a začíná opakova-
ně podávat dobré výkony ve střední úrov-
ni. Ze druhého místa (130) se radoval dal-
ší zástupce stáje Schneider Plzeň
J. Štětina na BALOUBET-S a vítězství
(120 cm) v sedle 6l. WELTALL přivezl
i L. Jandourek.

CSI* Leszno
Pětice jezdců z ČR startovala ve dnech

16.-18. března na polském halovém CSI*
v Leszně. Čtveřici našich jezdců N. Bielíko-
vou (PIKOLA, ALF, ATYŠ), J. Kincla (LAU-
REA, ANABELL), L. Gladišovou (IRRAS,
DOLENTON) a N. Crnkovou (LA GABANA,
LATINO AgramM) doplnil i B. Chudyba
(FELICITAS, FORTUNA, CONGO KING
AgramM, YELLOW MAN). Tento jezdec po
letech strávených na Slovensku pracuje
nyní své koně ve stáji K. Papouška v Srní-
ně, ale v Lezsně ještě startoval za Sloven-
sko. Rozpis obsahoval tradiční soutěže
mladých 6-7letých koní (130/135cm),
střední Tour (130/135) a velkou Tour (140).

Mezi mladými koňmi se dařilo především
L. Gladišové a B. Chudybovi, kteří se velmi
dobře prezentovali v nedělním finále.
L. Gladišová a IRRAS skončila po rozeska-
kování 15 dvojic na 5. místě (0+0) a
B. Chudyba na CONGO KING AgramM ve

L. Poláková na 5leté holštýnské klisně
QUNTA (Quebec)

Foto S. Polák

finále zvítězil. V průběhu
kvalifikací se pak 2. mís-
tem v sobotu blýsknul
i J. Kincl na LAUREA.

Ve střední Tour zahá-
jily velmi dobře v pátek
N. Bielíková na ALF a N.
Crnková s LA GABANA,
které skončily po bez-
chybných výkonech na
10. a 16. místě. V sobo-
tu pak B. Chudyba na
FELICITAS skončil ve
dvoufázové skákání
130/135cm s nulou na
2. místě. N. Crnková na
LA GABANA a LATINO
AgramM zvládla bez-
chybně první fázi
a nakonec obsadila 19.
a 21. místo. Ve finále
Tour se pak do rozeska-
kování soutěže do 135
cm probojovalo 15 dvojic
včetně tří našich. B.
Chudyba na YELLOW
MAN skončil na 7. (0+0)
a N. Crnková na LA
GABANA (0+0) na 8.
místě. J. Kincl na ANA-
BEL dokončil rozeskako-
vání s 8 body.

V nejobtížnější skupi-
ně pak byl opět úspěšný
B. Chudyba. Ten nejprve
na YELLOW MAN a FORTUNA zahájil
s nulou při dvoufázovém skákání 140/140
cm a skončil na 11. a 12. místě. V sobotu
pak na FORTUNA obsadil 6. místo ve 140
cm na čas a i při závěrečné Velké ceně byl
z našeho týmu na nejlepší. Zde bylo pro
jezdce připraveno základní kolo do
140 cm. Pro bezchybné pak druhé kolo
stejné úrovně a nakonec pro dvojice po
obou parkurech s nulou rozeskakování.
K tomu nastoupilo osm dvojic a z našeho
týmu nejlepší B. Chudyba, tentokrát na
FORTUNA, zvládnul čistě prvním kolo, ale
ve druhém dvakrát chyboval. N. Bielíková
s ALF dokončila první kolo s chybou a
L. Gladišová na DOLENTON s 8 body.
Podrobnosti naleznete na www.wsmiz.edu.pl

Dvojice N. Crnková a B. Chudyba měli
v Leszně o týden dříve ve dnech 9.-11.
března přípravu při národních závodech,
které se však nakonec ukázaly být velmi
prestižní. Jednalo se totiž o polské nomi-
nační závody pro juniorské reprezentanty
a tak bylo velmi povzbudivé, že se oba
naši jezdci v konkurenci nejlepších pol-
ských juniorů neztratily. Ve finále juniorské
rundy (140 cm + rozeskakování) skončila
N. Crnková na LA GABANA po dvou chy-
bách v rozeskakování na 10. místě a
B. Chudyba na FORTUNA byl ještě o jed-
nu příčku lepší.

Natálie Crnková - LA GABANA

Pohár pro Kláru
25. ročník Poháru žen ve skokových sou-

těžích proběhl 10. března v hale Slovanu
Frenštát p.R. na Nivách. V Poháru žen
(-ZL-) odstartovalo 66 dvojic. Z osmnácti
v prvém rozeskakování postoupily tři do
druhého. Tam již byla bez penalizace jen
vítězka Klára Šindelková na LERY (Hory-
mas Horní Město). Další dvě jezdkyně dva-
krát chybovaly. Druhá skončila Lucie Strna-
dlová s ATLANTA 12 (Trojanovice) a třetí
domácí Kateřina Krhutová na TERCIÉR

V neděli pokračovaly ve stejné hale skoko-
vé soutěže pony, jejichž čtvrtý ročník pořádal
JK Trojanovice. U těchto soutěží je zřejmé
jak děti odrůstají a pony se předávají dál, a již
vůbec není pravda, že „eskoví“ poníci mizejí.
Umístění najdete ve výsledcích. -jge-

Vítězka Poháru žen Klára Šindelková -
LERY, Horymas Horní Město

Podkováři do
Jaroměře

Střední řemeslná škola v Jaroměři připra-
vila na pátek a sobotu 30.-31. března tradič-
ní Podkovářské dny, kterých se zúčastní
odborníci s téměř deseti zemí Evropy. Vedle
odborných přednášek a diskuzí jsou připra-
veny i soutěže ve volném kování, zhotovení
podkovy a soutěž veřejnosti v hodu podko-
vou. Pořadatelé zvou všechny zájemce ke
sledování mistrů svého řemesla.

Foto J. Gebauer
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O dění na současné politické scéně je
informován každý z nás denně ze sdělova-
cích prostředků a zprávy z poslanecké
sněmovny jsou na každodenním pořádku.
Od dob schvalování jedinečného zákona
o Národním hřebčíně v Kladrubech nad
Labem a o národní kulturní památce ČR
starokladrubském koni, se koně jako téma
příliš často v poslanecké sněmovně neob-
jevují.

Na to proč tomu tak je a zda tomu tak
skutečně je, jsme se rozhodli zeptat člena
Parlamentu ČR, poslance za ČSSD a dlou-
holetého spolupracovníka všech českých
chovatelů na úrovni Asociace Svazů cho-
vatelů koní Karla Kratochvíleho. Jeho jme-
nování do parlamentu v průběhu minulého
volebního období pravděpodobně neuniklo
mnohým koňařům, protože se objevil na
stránkách celostátních bulvárních deníků
v souvislosti s proporčními nesrovnalostmi
jeho dvoumetrové postavy se standardními
rozměry poslaneckých lavic. Karla Krato-
chvíleho jsme zastihli právě při jednání
zemědělského výboru nad zákonem o pod-
nikových čerpacích stanicích pohonných
hmot.

Pane poslanče zahajujete druhé
volební období ve Sněmovně a dá se
tak říci, že začínáte být zkušeným
poslancem. Vidíme, že v zemědělském
výboru je projednávána řada otázek vel-
mi vzdálených Vaší dlouholeté pracovní
náplni. Uplatníte v parlamentu alespoň
někdy své koňařské zkušenosti?

„Když jsem byl na sklonku roku 2005
kooptován do Parlamentu ČR za poslance
Vladimíra Špidlu, který odešel jako komisař
do Bruselu, byl jsem pochopitelně proble-
matikou koní zcela zaplněn. Chtěl jsem,
a stále chci, tuto svoji odbornost v Parla-
mentu využít, ale skutečně příležitostí není
příliš mnoho. Zatím se mohu pochlubit ini-
ciativou při projednávání Živnostenského
zákona, do kterého se mi podařilo prosadit
pozměňovací návrh, podle kterého se pod-
kovářství stalo vázanou živností. Právě
s podkováři mám za sebou několik čer-
stvých schůzek, které proběhly zde na
půdě Parlamentu, a ve kterých jsme pro-
diskutovávali vzniklé problémy okolo váza-
né živnosti. V ČR totiž momentálně odbor-
ná obec podkovářů hledá systém, podle
kterého by byla odbornost přezkušována
a zvažují se možnosti udělování osvědčení
o odborné způsobilosti.

Říkáte “iniciativou„. Jak vlastně vypa-
dá práce poslance ČR.

Základem práce jsou pochopitelně jed-
nání při sněmovní schůzi, která trvá 14 - 21
dní. Mezi schůzemi zasedají týden posla-
necké kluby a týden je věnován práci
poslance v jeho regionu. Mimo to ještě
musíme stihnout práci v dozorčích radách,
kde poslanci zastupují práva státu. Já mám
za sebou práci v dozorčí radě podniku
Státní lesy, kterou jsem již opustil a nyní
zasedám v pro mě odborně bližší dozorčí
radě Zemského hřebčince Písek.

Momentálně plní stránky novin různé
lobbistické aféry na půdě Parlamentu.
Dá se říci, že existuje také nějaká koňař-
ská lobby?

Bohužel musím říci, že i když problema-
tice chovu koní několik poslanců rozumí,
nebo alespoň dokáže naslouchat, skutečná
koňská lobby zatím neexistuje. Je nutné si
však uvědomit, jaké funkce má Parlament
a jeho zákonodárné možnosti a co si pod
pojmem koňařská lobby kdo představuje.
Parlament by neměl a nemůže suplovat roli
odborných Svazů, které musí být ve spolu-

Koně v Parlamentu

Karel Kratochvíle

práci s Ministerstvem zemědělství nosite-
lem koncepčních idejí. Protože jsem cítil
potřebu koncepční práce v chovu koní, tak
jsem inicializoval a podílel se na „Strategic-
ké vizi chovu a užití koní do roku 2013“,
která byla schválena třemi výbory parla-
mentu a na jejím základě koně nebyli vyne-
cháni ve směrnicích „Rozvoje venkova“
(evropské fondy EAFRD) a také se již roz-
jíždějí programy vzdělávání koňařů. Jen
zatím pociťuji poměrně malý zájem tuto
„Strategii“ rozvíjet dále jako koňský sektor.

Proniknou až za zdi Parlamentu haš-
teření chovatelských Svazů například
o podobě soutěží KMK?

To skutečně ne. Parlament ČR se pouze
zabývá zákonem o státních dotacích pro
zemědělství, ale všechny další podrobnosti
již probíhají na půdě ministerstva.

Pojďme na chvilku od koní. V kance-
láři sedíte s bývalým ministrem vnitra
Františkem Bublanem. Nedá mi to
abych se nepoložil otázku, které musí
právě F. Bublan často čelit. Setkal jste
se Vy osobně někdy s nějakým nátla-
kem před hlasováním o důležitých otáz-
kách, či dokonce s korupcí?

Dal jste poměrně těžkou otázku, protože
se na tuto otázku nedá odpovědět několika
slovy. Tak samozřejmě tlaky jsou v parla-
mentu veliké, zvláště je to stupňováno
důležitostí zákona. Většinou stanoviska
jednotlivých poslanců se projednávají na
poslaneckých stranických klubech a pak
buď má závazné nebo volné hlasování.

Jinak práce poslanců je poměrně indivi-
duální a každý se řídí svým vědomím
a svědomím a jak mě určitě znáte, tak na
mě to zkoušet s korupcí to je ztracený čas.

Nedá se však například i, právě na
půdě klubu ČSSD často skloňovaná
„stranická disciplina“ jistou formu
nátlaku a zásahem do nezávislosti
poslaneckého úsudku?

Jak jsem již říkal, na poslaneckém klubu
si každý můžeme vyslovit svůj názor a sta-
novisko, o kterém se na klubu hlasuje a to
je hlavně výraz demokracie. Potom na sně-
movně, když chcete něco prosadit je nut-
né, aby klub vystupoval jednotně.

Ale zpět ke koním. V minulosti jsem
při různých příležitostech zaslechl
názor, že chov koní je v moderní zápa-
doevropské společnosti státní politikou
podporovaná zemědělská činnost, zajiš-
ťující zemědělskou činnost a přitom
omezující produkci potravin. S naším
členstvím v Evropské unii byl podobný
vývoj předpokládán i u nás. Setkal jste
se na půdě Parlamentu s myšlenkou,
která by v zemědělské politice státu pre-
ferovala chov koní, jako zemědělský
příspěvek k boji s nadprodukcí potra-
vin?

Zatím s touto koňskou politikou jsem
začal sám a někdy si říkám, že je to snad
nadlidský úkol prolomit lobby chovatelů
ostatních hospodářských zvířat a celou
zemědělskou politiku u nás směrem ke
koním. Jsem ale optimista a doufám, že
najdu napříč politickým spektrem dostatek
spojenců ochotných podporovat právě koň-
skou lobby.

Děkujeme za rozhovor.

Pokud budete chtít přijet v letošní sezóně
závodit do Zduchovic, určitě budete mít
z čeho vybírat. Jezdci pony a děti a junioři
budou mít svůj seriál Pony Channel Star,
který se ve svém druhém ročníku rozšiřuje
o soutěže pro děti a juniory na velkých
koních. Ostatní jezdci mohou startovat v jed-
notlivých soutěžních dnech od dubna do říj-
na na úrovni ZM - ST. Výsledky této série -
Zduchtour 2007 - budou průběžně vyhod-
nocovány a na konci sezóny pořadatel
vyhodnotí nejúspěšnějšího a nejpilnějšího
jezdce této série. Pro neregistrované a začí-

Zelené středy ve Zduchovicích
nající jezdce zduchovičtí připravili novou
serii - Hobby Cup 2007 - které se mohou
zúčastňovat i pony jezdci. Tou absolutní
novinkou jsou tzv. Zelené středy - vždy prv-
ní středu v měsíci bude zduchovické kolbiš-
tě, s kompletně připraveným parkurem se
všemi náležitostmi, k dispozici k tréninku.

Tradiční oslavy svátku svatého Norberta
budou letos spojeny s třetím kvalifikačním
kolem Pony ligy a současně Oblastním
přeborem ve skákání dětí a juniorů. Veške-
ré informace o aktivitách ve Zduchovicích
naleznete na: www.kone-zduchovice.cz
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Další z oblastních Konferencí se v prů-
běhu uplynulých 14 dní konaly ve střed-
ních Čechách, na jižní Moravě, v západ-
ních Čechách a ve Zlínské oblasti. Po
uzávěrce tohoto čísla pak ještě na sever-
ní Moravě a jižních Čechách.

Středočeši jednali v Kolíně
Středočeská oblastní Konference se

konala v Kolíně. Přes značný počet sub-
jektů (téměř 200) dorazilo na Konferenci
více jak 50% zástupců (delegáti ze 104
subjektů) a tak mohlo jednání proběhnout
podle platných Stanov. Proti současnému
předsedovi oblasti Václavovi Drbalovi byl
navržen protikandidát Jar. Staněk, ale
Konference zvolila drtivou většinou 102
hlasů proti 2 předsedou oblasti opět Vác-
lava Drbala. Vedle něho zasednou opět
ve výkonném výboru oblasti Eva Kuško-
vá, Michal Moudrý, Michal Veselý a Anto-
nín Klaus. Z trojice kandidátů na prezi-
denta ČJF zvítězil s velkou převahou ve
středních Čechách Jaroslav Pecháček
(63) před Jiřím Skřivanem (18) a třetí
místo obsadil Tomáš Krůta (7). Zvoleno
také bylo všech 13 delegátů (nejvíce
z celé ČR) na celostátní Konferenci ČJF.

Jižní Morava se nesešla
Na jihomoravská Konferenci v Brně se

naopak nadpoloviční většina subjektů
oblasti nesešla a tak Konference nebyla
usnášeníschopná. O průběhu nás infor-
moval předseda jihomoravské oblasti
Josef Trojanec: „V naší oblasti je 152
registrovaných subjektů a na Konferenci
dorazili zástupci pouze ze 47. Zaviněno
je to nejen velkou roztříštěností a máme
i velmi malé subjekty, ale i skutečností,
že hodně členů jihomoravské oblasti se
věnuje mladé disciplině ČJF reiningu
a tito členové se příliš o dění v ČJF neza-
jímají.“

Budou se měnit Stanovy?
Situace v Brně pak vyprovokovala

k jednání o změně Stanov ČJF a před-
běžně bylo dohodnuto, že Konferenci
ČJF bude navržena změna stávajících
Stanov, která by ošetřila takovou situaci.
Návrh změny zamýšlí, že v případě kdy

se nesejde nadpoloviční většina delegátů
Konference, bude po určité časové lhůtě
(např. jedné hodiny), prohlášena shro-
mážděná část delegátů za usnášení-
schopné plénum.

Zatím však jihomoravská Konference
jednala podle stávajících Stanov a tudíž
nemohla přijmout žádné usnesení, ani
nemohly proběhnout volby. Sešlí delegáti
si tak pouze vyslechli představy na vývoj
ČJF od kandidátů na prezidenta ČJF
Jaroslava Pecháčka, Jiřího Skřivana
a Tomáše Krůty. Ve vedení oblasti zůstá-
vá stávající Výkonný výbor pod vedením
Josefa Trojance.

Delegáty na celostátní Konferenci jsou
členové VV oblasti a dále pak všichni
zvolení delegáti na minulou Konferenci.
Při hlasování o volbě prezidenta ČJF se
budou delegáti řídit veřejným míněním
oblasti, které mají členové jihomoravské
oblasti možnost vyjádřit prostřednictvím
diskuze se všemi delegáty. Kontakty na
ně naleznou na stránkách jihomoravské
oblasti www.jmo-cjf.cz

V Plzni a Hulíně se volilo
Západočeši byli disciplinovanější a na

jejich Konferenci 17. března se sešlo
52% oprávněných delegátů. Pro následu-
jící období byli do funkcí potvrzeni staro-
noví členové výkonného výboru oblasti
a tak předsedou zůstává i nadále Milo-
slav Mentlík. Své představy zástupcům
západočeské oblasti opět představili
všichni tři kandidáti na prezidenta a ten-
tokrát o dva hlasy zvítězil Jiří Skřivan (20)
před Jaroslavem Pecháčkem (18)
a Tomášem Krůtou (7).

Na Konferenci Zlínské oblasti dorazili
zástupci z 36 subjektů z celkového
počtu 56 a tak i zde bylo plénum usná-
šeníschopné. I zde byl na další volební
období zvolen staronový výkonný výbor
a tak i zlínská oblast bude v dalším
volebním období pracovat pod vedením
Josefa Balaštíka. Z trojice uchazečů
o post prezidenta ČJF byl na Zlínsku
tentokrát nejpřesvědčivější Jiří Skřivan,
který získal podporu 17 hlasů. Pro Jaro-
slava Pecháček bylo 13 delegátů a pro
Tomáše Krůtu 6.

Volby ČJF 2007

oblast termín a místo předseda kandidát 
Konference oblasti na prezidenta ČJF

Praha 2. dubna
Praha - Strahov

Středočeská 15. března V. Drbal Jar. Pecháček
Kolín

Jihočeská 24. března
České Budějovice

Západočeská 17. března M. Mentlík J. Skřivan
Plzeň

Karlovarská 24. listopad 2006 V. Nágr Jar. Pecháček
Karlovy Vary

Severočeská 26. března
Ústí nad Labem

Východočeská 24. února J. Černý J. Skřivan
Hradec Králové

Jihomoravská 11. března nesešla se
Brno potřebná většina

Severomoravská 22. března
Hradec nad Moravicí

Zlínská 18. března J. Balaštík J. Skřivan
Hulín

Vysočina 3. března J. Schwarz Jar. Pecháček
Havlíčkův Brod

Sportovní 
kalendáfi

24.3 Mělník D/Z-L
24.3. Svinčice ZM-S hala
24.3. Slatiňany A/L, A 1/2/4 hala
25.3. Heroutice D/Z-L + pony hala
25.3. Brno - Panská LíchaZ-L, L* hala
30.3.-1.4. Svinčice ZL-T HALA
31.3.-1.4. Praha – Cís. ostrov

ZM-ST + pony hala
31.3.-1.4. Mělník Z-S + pony
31.3. Bernartice ZM-L, L* hala
1.4. Heroutice Z-L, L** + pony, hala
1.4. Hradišťko L-ST hala
7.-8.4. Mělník Z-S, L**, S**
7.4. Plzeň – Bory ZM-L, L*
7.4. Svinčice ZM-S hala
7.-8.4. Nová Amerika Z-S hala
7.-8.4. Brno Veveří ZM-S, S**
7.-8.4. Opava Kateřinky ZM-S, S*
8.4. Zduchovice ZM-L, L**
9.4. Kolesa ZM-L
13.-15.4. Pardubice C/ZK-Z + pony
14.-15.4. Praha – Cís. ostrov L-T, ČSP
14.4. Praha D/L-ST
14.4. Zduchovice ZL-S pouze pony
14.4. Plzeň Bory D/Z-S
14.4. Most ZM-S
14.4. Frenštát pod Radhoštěm

V/A-D + paravoltiž
14.4. Albertovec D/Z-S hala
15.4. Praha – Cís. ostrov D/L-ST
15.4. Poděbrady ZM-L, L**
15.4. Hradec Králové Z-L
15.4. Mikulov ZM-ZL
15.4. Loštice ZM-ZL + pony

Memoriál 
Josefa Zicháčka
Už 30. ročník halových závodů a 24. roč-

ník Memoriálu Josefa Zicháčka ve skoko-
vých soutěžích proběhly 18. března v hale
JK Opava Kateřinky.

V Memoriálu Josefa Zicháčka (-L*-)
odstartovalo 23 dvojic. Po základním kole
bylo jedenáct bezchybných výsledků.
V prvém rozeskakování tři a po druhém jen
vítěz J. Hruška s BALOUBET’S SON. S jed-
nou chybou pak obsadil i další místa
K. Lamich na GEORG a J. Hruška s CAL-
GARY/GABY, všichni Opava Kateřinky. -jge-

Vítěz Memoriálu J. Zicháčka (-L*-) Jiří Hruš-
ka - BALOUBET’S SON (Opava Kateřinky)

Foto: J. Gebauer



- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448

Jezdecká škola 
Pastviny Pilníkov

nabízí 
formou inseminace 

čerstvým spermatem 
hřebce

577 ROCK ‘N ROLL
Připouštěcí poplatek 

8 000,- Kč + DPH

V Praze 6. března oznámila Raiffeisen
stavební spořitelna (RSTS), že odstupu-
je z pozice hlavního sponzora celore-
publikové soutěže v drezuře - Český
drezurní Pohár. V tiskovém oznámení
marketingového ředitele Raiffeisen sta-
vební spořitelny Tomáš Vášáryho stojí:

„Raiffeisen stavební spořitelna inicio-
vala založení této u nás ojedinělé soutě-
že a finančně ji podporovala také s cílem
garance fair play, zásadovosti a charak-
ternosti. Tyto tři klíčové atributy symboli-
zují naši společnost - Raiffeisen staveb-
ní spořitelnu od samého založení,
a proto se je snažíme prosazovat ve
všem co děláme. Rozdílný pohled na
věc, který máme my a který má organi-
zátor, nás však vedl k tomu, že již další
ročník Českého drezurního poháru pod-
porovat nebudeme. A to i přes to, že
jsme již do něj investovali velké množ-
ství energie a úsilí na jeho zkvalitnění
a zatraktivnění. Tato skutečnost nás vel-
mi mrzí zejména kvůli sportovcům, pro
které byl celý projekt určen. Věřím však,
že naše podpora jezdeckého sportu
bude i nadále v budoucnu platná.“

Protože ještě na Galavečeru skokové-
ho a drezurního sportu v Praze na Žofí-
ně vystupovali zástupci Raiffeisen sta-
vební spořitelny jako partneři Českého
drezurního poháru pro rok 2007 velmi
nás toto oznámení překvapilo a proto
jsme požádali Tomáše Vašáryho
o podrobnější informace o důvodech tak
radikální změny v pohledu Raiffeisen
stavební spořitelny na ČDP:

„Naše rozhodnutie nepokračovať
v spolupráci s TJ Žižka Praha padlo nie-
koľko týždňov před galavečerom. Ten sa
týkal ale výhradne roku 2006, tak sa
nám nezdalo spoločensky korektné
vyjadrovať sa k téme před resp. počas
konania Žofina. Ohľadom konkrétnych
dovodov zrušenia spolupráce zatial
veľmi stručne - TJ Žižka Praha jako
organizátor nás prekvapil svojím neustá-
lym jednostranným prístupom počas
celého roka spolupráce. Ked niekto
berie, musí aj dávať. A to sa p. Žižkovi
nepodarilo. Medializácia a publicita, pod-
pora súťaže, servis medzi partnermi - to
sú hlavné témy, na ktorých sme nenašli
spoločnú reč.“

Na závěr pak připojujeme oznámení
organizátora Českého drezurního pohá-
ru Jana Žižky: „S cílem zamezit šíření
nepravd a smyšleností považuji za
správné podat jezdecké, zvláště drezur-
ní veřejnosti, následující informaci: Čes-
ký drezurní pohár 2007 proběhne v sou-
ladu s pravidly soutěže, která jsou
schválena ČJF, byla zveřejněna v JEZ-
DEC a budou uvedena na adrese
www.cjf.cz

Partnerem pořadatele soutěže - TJ
Žižka Praha - nebude v roce 2007 Raif-
feisen stavební spořitelna.

TJ Žižka Praha garantuje dodržení
všech podmínek stanovených pravidly
soutěže a rovněž i stejné podmínky pro
účastníky finále jako v roce 2006.“

TJ Žižka Praha dále oznamuje, že

Raiffeisen odstoupil z Českého drezurního poháru
byla založena internetová adresa
www.tjzizka.wz.cz, na které najdete
veškeré informace o TJ-ŽP včetně
všech informací o pořádaných jezdec-
kých závodech - rozpisy a výsledky.

Na této adrese jsou i všechny informa-
ce k ČDP 2007. Dovoluji si upozornit, že
případné informace o ČDP na jiných
adresách není možno považovat za ofi-
cielní. Názory, připomínky a podněty
však může zveřejňovat kdokoli a kdekoli.

Naše stránky nemají prozatím žádnou
špičkovou grafickou úpravu, stále se tvo-
ří, ale věřím, že budou obsahovat všech-
ny potřebné informace. Ing. Jan Žižka

předseda TJ-ŽP

Hry za mořem
Ve většině z nás ještě zcela nedozněly

dozvuky senzačních Světových jezdeckých
her 2006 v Cáchách a ve světě se již napl-
no hovoří o ambiciózním pořadateli příštích
her. Ty se tentokrát poprvé postěhují za
moře a naplno se již vše organizačně při-
pravuje ve světoznámém jezdeckém cent-
ru Kentucky Horse Park v Kalifornii. Světo-
vé jezdecké hry 2010 očekávají v průběhu
16 dní prodej až 600 000 vstupenek
s obratem 150 milionů USD. Hlavním spon-
zorem her je společnost Alltech a již nyní
můžete na některé podrobnosti o Hrách
získat na internetové adrese: 
www.feigames2010.org

Zde bylo také již zahájeno vteřinové
odpočítávání dní, které do zahájení her
25. září 2010 zbývají.

Jaromír Dušek a kolektiv:
Chov koní

Přepracované vydání základ-
ní encyklopedie, kde kolektiv
předních odborníků zpraco-
val všechna důležitá témata
týkající se chovu koní, vydalo
nakladatelství Brázda, 404
stran, 66 perokreseb, 30
barevných fotografií
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Výsledky
Frenštát p. R. 10. 3. -Z- děti

a junioři (15) 1. Erbenová - SUNS-
HINE CEMBRIT (Union Brno), koně
1. a 2. rokem (8) 1. Živníček -
GOTIKA 3 (JK Hradisko), ostatní
(20) 1. Lodzianová - SAGVAN
CAMBEK BLACK (JK Stáj Kennbe-
ry), stup. obt. do 110 cm (54) 1.
Šindelková - LERY (Horymas Horní
Město), 2. Hrůzková - AQUINO
A (Geofin Equiteam), 3. Hlavatá -
JERMETIEU (JK Gladiš), -ZL-
Pohár žen (66) 1. Šindelková -
LERY (Horymas Horní Město), 2.
Srnadlová - ATLANTA 12 (SKL Tro-
janovice), 3. Krhutová - TERCIÉR
(Frenštát p. R.).

Frenštát p.R. 11.3. - pořadatel
JK Trojanovice - pony -ZP- na styl
pro pony S+A (8) 1. Holá - VERDI 2
(Casin Svinov), -ZPB- na styl pro
pony B (4) ex aequo 1. J. Šalek -

MERCI, D. Šalková - OXER, S. Bitt-
nerová - GITA 2 (Frenštát p.R.), -
ZLP- pro pony S+A (10) 1.T. Šalko-
vá - ŠERON 1, D. Šalková - OXER,
-ZLPB- pro pony B (13) 1. Jelínko-
vá - ROCKY NAVAJO (JK Naděje),
-LP- handicap (23) 1. Strnadová -
AURA 1 (SKL Trojanovice), -SP-
handicap (10) 1. Strnadová - AURA
1 (SKL Trojanovice), 2. Kubrická -
BOHEMIA WILD BOY (Stáj Kubric-
ký), 3. Kubová - SINGRIT HB (SKL
Trojanovice).

Opava - Kateřinky - 18.3. Cena
nadějí - stup.obt. do 100 cm - juni-
oři (8) 1. Košnarová - CITADELA 1
(JK Havránek), senioři (7) 1. M.
Hruška - MIHAR (Opava Kateřinky),
-ZL- (29) - 7 finále 1. P. Hrušková -
GENYLOP (JK B.U.K. Opava),
mem. Josefa Zicháčka -L*- (23) 1.
J. Hruška - BALOUBET’S SON, 2.
Lamich - GEORG, 3. J. Hruška -
CALGARY/GABY (všichni JK Opa-
va Kateřinky).

Jezdecká společnost Ctěnice
Praha 9-Vinoř

p ř i j m e
● muže na kombinované místo ošetřovatel - noční
hlídač. Dobré platové podmínky, ubytování možné.

Tel.: 603 517 242, 775 190 813
e-mail: info@jezdec.cz

www.jsctenice.cz

Obchodní stáj v Bavorsku přijme

jezdce - ošetřovatele

Tel.: 0049 171 151 45 85


