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KYRENEJENNALLA’S BOY
odchází
Zrovna když jsme chtěli oslovit Jar. Hatlu s dotazem na jeho plány ohledně kvalifikace pro OH 2008 v Hongkongu dozvěděli
jsme se zprávu, že jednička stáje Horse
Academy Radimovice a zatím hlavní želízko v ohni KYRENEJENNALLA’S BOY již
určitě na OH v Číně startovat nebude.
Ještě v živé paměti máme odstoupení
z účasti na MS v Aachen 2006 pro drobné
namožení levé nohy. To se zdálo být léčitelné
a tak nechtěl tým J. Hatly riskovat zdravotní
komplikace koně právě s výhledem na OH
2008. Nyní v průběhu jarní přípravy se však
stejné poškození objevilo i na pravé přední
noze a verdikt lékařů byl jednoznačný. KYRENEJENNALLA’S BOY je již v takovém stádiu
opotřebení, že absolvování náročné přípravy
pro OH již není možné. Proto bylo rozhodnuto
o ukončení kariéry tohoto koně a definitivním
odchodu do koňského důchodu. KYRENEJENNALLA’S BOY má nyní tak před sebou
již jen doléčení problému na pravé noze a pak
jej čeká doživotní pobyt na pastvině.

J. Hatla se však zatím účasti na OH zcela nevzdává. O kvalifikaci se zatím bude
pokoušet v sedle svého druhého koně
KARLA a tým i nadále hledá nástupce za
stájovou jedničku. Dvojice J. Hatla a KARLA nyní zahájila mezinárodní sezónu startem na CCI** ve francouzském Compiégne
(4.-8. dubna). Veškeré podrobnosti o startu
naší dvojice naleznete na:
www.cci-compiegne.com

Volby ČJF 2007
V Hulíně Pecháček

Za kandidáta na prezidentskou funkci zvolilo
sedm oblastních Konferencí Jaroslava Pecháčka

Chyba se vloudila do informace i celkové sumarizace dosavadních výsledků jednotlivých oblastních Konferencí a tak se
omlouváme současnému prezidentovi ČJF
Jaroslavovi Pecháčkovi. Ne Jiří Skřivan,
ale právě Jar. Pecháček byl na Konferenci
Zlínské oblasti zvolen za kandidáta oblasti.
Naší chybou došlo k prohození jmen.
Nechtěli jsme tím poškodit Jar. Pecháčka
a uvádíme tak vše na pravou míru.

Konference severomoravské oblasti se
konala 22. března v Hradci nad Moravicí
a ze 172 členských subjektů (1997 členů)
dorazilo na jednání 51 % delegátů. Konference tak mohla na svém jednání zvolit členy Výkonného výboru oblasti na další
volební období a i své delegáty pro celo(Pokračování na str. 2)
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Volby ČJF 2007

Severočeši pro Pecháčka

Severočeši zasedali 26. března v Ústí
nad Labem. Do čela oblastního VV byla
opět zvolena Zuzana Procházková a v
(Dokončení ze str. 1)
jejím týmu zasednou staronoví členové J.
státní Konferenci. Do vrcholných funkcí byli
Metelka, J. Vávrová i nestorka českého
zvoleni staronoví funkcionáři, Předsedou
jezdectví M. Zikmundová. Nově byl pak do
oblasti je tak opět Pavel Hudeček. I zde
severočeského VV zvolen rozhodčí A. Terpředstavili své programy kandidáti o funkci
ber, který je aktivní především v disciplině
prezidenta ČJF a Konference zvolila se
endurance. Pro úplnost pouze dodejme, že
značnou převahou za kandidáta oblasti
protikandidáty Z. Procházkové na funkci
Jaroslava Pecháčka (43 hlasů) před Jiřím
předsedy oblasti byli V. Pospíšilová a M.
Skřivanem (26) a Tomášem Krůtou (5).
Stein, ale staronová předsedkyně zvítězila
poměrem 81,39% hlasů.
Konference rozhodoFoto K. Návojová
vala i o svém kandidátovi
na funkci prezidenta ČJF
a zde byl zcela jasně
úspěšný Jar. Pecháček s
28 hlasy před J. Skřivanem (7) a T. Krůtou (5).

Konec špatný,
všechno..?
Poslední Konference
se konala v pondělí
2. dubna v Praze. Oblast
Praha má v současnosti
registrováno 1136 subjektů se 1641 členy. Na
Konferenci se v době
zahájení zaregistrovalo
45 delegátů a tak to již
vypadalo, že v Praze se
nesejde nadpoloviční
většina. Nakonec však
v průběhu jednání dorazilo několik opozdilců
a tak mohlo být, díky příJiří Skřivan vedle svých aktivit okolo kandidatury na prezidenta ČJF tomnosti zástupců z 59
stíhá sportovat a na RYTMA CaC Leasing zvítězil v rámcové sou- subjektů, pražské jednátěži -S*- při 1. ročníku Lamborghini Praha Parkur Cup v Hradištku
ní usnášení schopné.
Do čela oblasti byl opět zvolen Jaroslav
Jižní Čechy pro Krůtu
Sedláček a společně s ním budou v násleJiž od počátku své kampaně se Tomáš
dujícím volebním období pracovat ve VV
Krůta netajil tím, že ač rodilý Pražák, jeho
Jiří Kunst, Irena Hůlková, Zdeněk Beneš
momentálním hlavním zázemím je jihočesa Zuzana Ptáčková.
ká oblast a především stáje rodiny PapoušV průběhu jednání se delegátům předků v Srníně. To se potvrdilo na jihočeské
stavili dva uchazeči o funkci prezidenta
Konferenci. Ta jednala 24. března v ČesČJF Tomáš Krůta a Jar. Pecháček. Tomáš
kých Budějovicích a poměrem 29:19 zde
Krůta se však nesetkal s velkou podporou
v souboji o kandidaturu na prezidentské
a musel spolknout hořkou pilulku až brutálkřeslo ČJF zvítězil Tomáš Krůta před Jar.
ně nepřátelské reakce jednoho z diskutujíPecháčkem. Jiří Skřivan získal 8 hlasů.
cích. Naopak Jar. Pecháček hovořil ve
V souboji o předsednictví oblasti se
výrazně přátelštější atmosféře a pražská
utkali Jiří Orlický, Tomáš Krůta a Stanislav
Konference nakonec o svém kandidátovi
Polák. Předsedou pro další volební období
vůbec nehlasovala a ve svém Usnesení
se stal Jiří Oulický. S ním bude na čele jižnavrhla celostátní Konferenci jako jediného
ních Čech pracovat A. Husák, L. Kozák,
kandidáta na funkci prezidenta ČJF JaroK. Hanušová a T. Krůta.
slava Pecháčka.
Bohužel závěrečná oblastní Konference
se příliš nevydařila a především díky
absenci ozvučení strahovské auly se předsedajícímu Jar. Sedláčkovi, ale i ostatním
řečníkům nepodařilo udržet zájem přítomných nejen o diskusní příspěvky, ale o jednání Konference vůbec. V závěru jednání
pak někteří přítomní již spíše jednání
zesměšňovali a v překotném hlasování by
již odhlasovali cokoliv, jen aby už byl
konec.

Předvolební boj
končí

Foto J. Gebauer
Tomáš Krůta

V pondělí 2. dubna ukončilo jednání v Praze seriál oblastních Konferencí, které vedle
voleb do oblastních výkonných výborů
a voleb delegátů k celostátní Konference ČJF
rozhodovalo, nevím zda poprvé v historii, ale
rozhodně po dlouhé době, i o „kandidátovi
oblasti“ na funkci prezidenta ČJF na další
volební období.
Ze zpravodajského hlediska bylo nesporně
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zajímavé, jak hlasování o našem nejvyšším
budoucím představiteli dopadala. Z hlediska
formálního však pravděpodobně tento postup
poněkud předběhnul dobu a jen zareagoval
na zcela novou situaci, kdy se o nominaci na
post prezidenta ČJF veřejně uchází více
adeptů. Nikde totiž není stanoveno, že by se
delegáti oblastí na celostátní Konferenci měli
přáním, v mnoha případech i velmi těsné většiny, řídit. Na celostátní Konferenci ČJF tak
bude opět každý z delegátů hlasovat podle
své osobní představy a bylo by úsměvné
domnívat se, že by mělo fungovat něco, co
bychom terminologií Poslanecké sněmovny,
mohli nazvat „oblastní disciplinou“.
Něco nového a pozitivního však tento
předvolební rétorický boj kandidátů na Prezidenta ČJF určitě přinesl. Za prvé přinutil
všechny kandidáty, včetně úřadujícího prezidenta, přednést svoji představu o budoucím
vývoji naší organizace. Za druhé ukázal, že
část členů ČJF by přivítala změnu dosavadního kursu a naslouchala názorům nových
adeptů na funkci prezidenta. A v neposlední
řadě naznačila, že by snad již, přes z mnoha
stran zdůrazňovanou „nevděčnost“ prezidentské funkce, mohla skončit doba prezidentování jaksi z povinnosti a z nedostatku či neochoty jiných kandidátů. Ukázala, že vedle
jistě mnoha nepopulárních souvislostí, je
funkce Prezidenta ČJF prestižní hodností,
která může být pro svého nositele i příjemná.
I když bych nechtěl ovlivňovat delegáty
celostátní Konference, podle papírových preferencí z oblastních zasedání, je favoritem
celostátní volby staronový představitel českého jezdectví Jaroslav Pecháček. Za svého
prezidenta by jej zvolila většina v sedmi
oblastech. Druhým nejvíce voleným byl pak
Jiří Skřivan (dvě oblasti) před Tomášem Krůtou (jedna oblast). Z oblastních voleb se po
neúspěchu ve svém regionu vytratil poslední
adept na prezidenta A. Pejos, který však i tak
chce na celostátní Konferenci jako prezidentský kandidát vystupovat. Zda na celostátní
úrovni zazní ještě nějaké jiné jméno ukáže až
samotný průběh Konference, ale již nyní je
jisté, že tolik zájemců o vedení ČJF jsme ještě nezažili.
Rozeberme si nyní jednotlivé klady
a zápory jednotlivých kandidátů.
Jaroslav Pecháček. Misku vah v jeho prospěch výrazně ovlivňuje dokonalá znalost
prostředí ČJF, která je získána nejen osmi
lety v jeho čele, ale i předchozí dlouholetou
prací na všech možných úrovních. V jeho
prospěch hovoří i současná nezatíženost
jiným pracovním nasazením, která je plně
nahrazena jeho aktivitou v prezidentské funkci. Jar. Pecháček je skutečně vidět a vedle
normální každodenní práce pro ČJF bychom
mohli na prstech jedné ruky spočítat absence
při důležitých soutěžních klání. Vyrostl na
základech koňařské rodiny a svůj život
zasvětil rozvoji jezdectví. I pro většinu kritiků
je po letech spolupráce především dobře
čitelným partnerem.
V jeho neprospěch hovoří obava z rutinního přístupu k výkonu funkce. Nedá se očekávat nějaká převratná změna přístupu a je
pochopitelné, že i on sám zdůrazňuje podporu současnému kursu, který osobně reprezentuje a je jeho tvůrcem.
Jiří Skřivan. Jeho příznivci akcentují především dokonalou znalost vrcholového jezdeckého prostředí, která je doprovázena
uznáním i ze strany ostatních skokových
jezdců. Za ním stojí i úspěšná organizace
závodů v rodné Litomyšli a později i CSIO
Poděbrady, ale především zahájení a velmi
kvalitní organizace projektu Český skokový
pohár. Tyto organizační vizitky představují
Jiřího Skřivana i jako schopného manažera.
Jeho příznivci zdůrazňují i ochotu Jiřího Skřivana k názorovým polemikám a schopnost
přesvědčit své odpůrce.

ZE ZAHRANIČÍ
V jeho neprospěch hovoří především
deklarovaná touha po další kariéře vrcholového jezdce, která vzbuzuje obavy ze střetu
priorit v neprospěch prezidentské funkce. Kritici Jiřího Skřivana se také obávají přílišného
zaměření skoků před ostatními jezdeckými
disciplinami a ti ještě osobnější i zaměřenost
na sebe sama.
Tomáš Krůta. Je v podstatě pro mnohé
nejméně známou osobností v prezidentské
kampani. Pro své příznivce je synonymem
úspěšného manažera v marketinkovém prostředí a jeho osoba je asi nejvíce spojována
s nadějemi nových ekonomických a mediálních možností ČJF.
Jeho odpůrci nejvíce zdůrazňují poměrně
nedávný vstup Tomáše Krůty na koňařskou
scénu, která sebou přináší, i přes osobní
sportovní zkušenosti, pochybnosti o jeho
hlubší odborné způsobilosti.

Lamborghini
v Hradištku
Nejenom zvědavost mnoha diváků, ale
současně i zájem našich nejlepších jezdců
vzbudil 1. ročník Lamborghini Praha Parkur
Cup, který v jezdecké hale jezdecké školy
Equus Kinský v Hradištku u Sadské uspořádala společnost Equinenter.
V jejím čele stojí Michal Špaček, který
záměr pořadatelství kvalitního jezdeckého
střetnutí uvedl na stránkách Jezdce č. 1
letošního roku. Po neděli 1. dubna můžeme
konstatovat, že se mu tento záměr zdařil
a zimní sezóna 2006/07 byla ukončena velmi
kvalitními závody.
I když se možná již mnohým divákům
i soutěžícím v krásném aprílovém počasí pod
střechu nechtělo, pořadatelé vytvořili v hradištské hale příjemné prostředí a tak bylo
téměř 500 sedících diváků spokojeno. Nová
je v Hradištku i patrová tribuna s věží pro rozhodčí. Noví však rozhodně nebyli vítězové tří
soutěží, které obsahoval rozpis 1. ročníku
Lamborghini Cup. V zahajovací stupňované
obtížnosti do 120 cm zvítězil Aleš Opatrný na
MARKET TINKA’S BOY (Hořovice) a ve druhé (-S*-) porazil konkurenci 41 dvojic Jiří
Skřivan na RYTMA CaC Leasing (Stáj
Manon). V obou soutěžích se blýskla druhým
místem 15letá Lenka Vachutková s VIOLA 6
(Dubicko-Úsovsko).
K závěrečné Ceně společnosti Lamborghini Praha (-ST*-) nastoupilo 19 dvojic a po
rozeskakování pětice bezchybných zvítězil
Jaroslav Jindra na CONTENDER-S (Equitana). Tato dvojice zvládla jako jediná i rozeskakování bez chyby. Rychlejší s dvojice
s jedním shozením byl Jiří Papoušek na
CHABLIS 121-T (Tarpan) před Alešem Opatrným s REBEKA 8 (Opatrný Hořovice). Jiří
Papoušek tentokrát na 12letém holštýnském
CALANDRO obsadil ještě 4. místo a poslední
v rozeskakování skončila Lucie Poláková
a RAINBOW STAR (Schaumann Team).

ZPRÁVY
Do voleb na celostátní konferenci zbývají necelé čtyři týdny. Stejně jako mnozí z vás jsem
i já před časem obdržel materiál Tomáše Krůty, ve kterém představuje sebe a své pohledy
na budoucnost ČJF. Neodolal jsem a vypůjčil si část osnovy jeho práce.
C. Neumann

Jakého bych chtěl prezidenta
Schopného analysovat
Chtěl bych prezidenta, který je schopen uvědomit si převratnou změnu, kterou zaznamenala jezdecká společnost
v posledních letech a která zcela výrazně
mění potřeby jezdců. Společnost, která
se oproti minulosti skládá téměř výhradně
z majitelů koní a v mnoha případech majitelství koně je jejich hlavní hipologickou
odborností. Společnost, která již definitivně opustila rutinní jezdeckou výuku
a pouze pomocí trenérů hromadně směřuje na jezdecká kolbiště. Společnost,
která zcela akceptovala názor posledních
třiceti let, že cílem jezdectví je soutěž.

Schopného pochopit
Prezidenta, který je schopen pochopit,
že tato cesta není jediným možným řešením pro rozvoj klasického jezdectví. Že
podpora a rozvoj vrcholového sportu není
jedinou možností nalezení nové pozice
koně ve společnosti.

Schopného poučit se
Prezidenta, který pozorně sleduje
a vnímá chování obrovské skupiny jezdecké společnosti. Skupiny jejíž činnost
velmi dobře vypovídá o tápání na okraji
jezdeckého sportu. O tápání, které
naznačuje, že jediná alternativa, kterou
jezdecká společnost prostřednictvím souskou pozorností, kvalitní povrch, dobrá organizace, mecenáš soutěže s předváděním
atraktivních vozů. Zdálo by se tedy, že panují
pouze důvody ke spokojenosti. Přesto však
museli pořadatelé na poslední chvíli řešit vážné organizační obtíže. Pouhých pět dní před
konáním závodů totiž, stejně jako další čtyři
pořadatelé (např. JK Tarpan či In Expo
Group Praha), obdrželi v Hradištku strohý email: Dobrý den, musím Vám bohužel oznámit, že Skokový seriál se ruší z důvodu
odstoupení hlavního sponzora. Děkuji za
pochopení. Plachá
Na základě této zprávy byl definitivně ukončen původně velmi sebevědomě propagovaný
megalomanský projekt seriálu soutěží
s názvem Carido Cup, který chtěla organizo-

těže nabízí, není pro mnohé milovníky
koní alternativou nejlepší.

Realisticky uvažujícího
Realistu, který zváží možnosti naší
organizace a o některé úkoly se podělí
s dalšími organizacemi, které na hipologickém jevišti hrají důležité role.

Schopného vizionáře
Vizionáře, který si uvědomuje obrovský
záběr klasického jezdectví a možnosti,
které nám svěřili předcházející generace
hipologů. Prezidenta, který bude pomůže
objevit tyto možnosti i těm, kteří o nich
dosud netuší. Osobnost, která výstavbou
celé struktury jezdeckého vzdělávání,
nabídne jezdecký vývoj výrazně větší
skupině členů mimo vrcholový sport.

Vůdčí osobnost
Prezidenta, který dokáže pro své dlouhodobé záměry získat širokou podporu.
Prezidenta, který přesvědčí členy jezdecké společnosti, že koně jsou již zachráněni a boj o koně - atleta je již vybojován.
Prezidenta, který se nelekne úkolu vrátit
koně celé společnosti v jeho minulé kráse
a důstojnosti. Osobnost, která většině
jezdců pomůže opět nalézt vzrušující
hloubku partnerství jezdce a koně, která
po staletí, v tom nejlepším slova smyslu,
vytvářela z jezdců elitu společnosti.
vat, původně s finále na Letenské pláni, Petra
Plachá. Seriál tedy nebude a mohlo by se říci
- nic hrozného se nestalo. Do velmi nepříjemné pozice se však dostala pětice pořadatelů,
která podlehla slibům organizátorky projektu
a do rozpisů svých závodů včlenila kvalifikační
soutěž s lákavou dotací 60 000 - 100 000,- Kč.
Nyní si tak musí lámat hlavu, jak splnit své slovo a zajistit slíbené prostředky, pokud nechtějí
změnit dramaticky své původní rozpisy.
Společnost Equinenter v Hradištku u Sadské stihla vzniklou mezeru zaplnit a splněna
byla celá dotace (40 000,- Kč + 100 000,- ve
věcných cenách). Nyní však čekají podobné
starosti další pořadatele. Původním iniciátorům celé šlamastiky pak stačil k sejmutí svého břemene jediný e-mail.

Jindra do Zduchovic
J. Jindra mění své působiště a po několika sezónách strávených ve středisku JS
Equitana Martinice se hned po závodech v
Hradistku přestěhoval do nového působiště. Koně budoucí stáje Jaroslav Jindra jsou
nyní ustájeni v jezdeckém středisku ve
Zduchovicích. Se Zduchovicemi chce
J. Jindra spojit svoji budoucnost velmi pevně, protože se zde ke konci chýlí i stavba
jeho nového rodinného domku.

Seriál se nekoná, pochopte
Ale zpět na Lamborghini Cup. Pěkné sportovní výkony, slušné divácké zázemí s nealkoholickými nápoji pro diváky jako sponzor-

Jaroslav Jindra na CONTENDER-S zvítězil v 1. ročníku Ceny společnosti Lamborghini
Praha a jsme zvědavi, zda zduchovické silnice budou pro nové koně dost dobré
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REPORTÁŽE

FEI WORLD CUP 2006/2007
Je dobojováno. Poslední kvalifikační body
Západoevropské ligy pro účast ve finále Světového poháru, byly rozdány v brabantské
hale nizozemského ‘s-Hertogenbosch. Skončil
tak napínavý třináctidílný seriál, který vyvrcholí
19. - 22. dubna, v Nevadské poušti, v hlavním
městě amerického zábavního průmyslu, Las
Vegas. Úroveň aspirantů byla letos velmi
vyrovnaná a nakonec ani magických 40 kvalifikačních bodů na letenku přes oceán nestačilo.
V ‘s-Hertogenbosch stavěl parkury Frank
Rothenberger (GER) a ani tady nedostali jezdci nic zadarmo. Kvalifikační parkur byl znovu
velmi obtížný a přes veškerou snahu zúčastněných jezdeckých celebrit, se přes něj bez úhony dostali stejně jako v Göteborgu, jen čtyři
účastníci. Chyb se nevyvarovali ani takoví
mistři jako Ludger Beerbaum, Jos Lansink,
Marcus Ehning, Meredith Michaels-Beerbaum,
Jessica Kürten, či Michael Whitaker.
Rozeskakování bylo napínavé a výsledek
nepředvídatelný do samého konce. Jako první
se na startu objevil, po úžasném výkonu
v základním kole, nenápadný 50letý Švéd Royne Zetterman na ISSAC (Feliciano). Jedenáctiletý velký valach šel velice dobře, shodil však
přední barieru oxeru číslo šest a tak jeho vítězství nebylo příliš pravděpodobné.
Druhý na startu, Rakušan Thomas Frühmann na famózním THE SIXTH SENSE (Zoro
T) se hodně snažil, ale spadl mu stejný skok
a po dalších jezdeckých chybách dokonce ještě dva. Třetím účastníkem rozeskakování, byl
německý exmistr Evropy Marko Kutscher na
svém druhém koni CONTROE (Contender).
Jel velmi opatrně, ale k jeho smůle stejně neodolala předposlední překážka.
Velmi očekávaný byl poslední startující,
domácí týmový mistr světa z Cách, Albert Zoer
na své jedničce OKIDOKI (Jodokus). K velkému zklamání publika mu spadla hned jednička
a dosažený čas přes veškerou snahu stačil jen
na konečné druhé místo.
Vyhrál tedy Royne Zetterman, druhý skončil
Albert Zoer, třetí Marko Kutscher, čtvrtý Thomas Frühmann, před trojicí Němců, Daniel
Deusser na 10letém bwp UPSILON D’OCQUIER (Landetto), Meredith Michaels-Beerbaum
na SHUTTERFLY (Silvio I) a Ludgerem Beerbaumem s COULEUR RUBIN (Cordalme Z).
Osmé místo obsadil Holanďan Piet Raymakers
na VAN SCHIJNDEL’S CURTIS (Coriano)
před svým synem Pietem Raymakersem juniorem s VAN SCHIJNDEL’S RASCIN (Ramiro).
Na závodech také startoval Holanďan Henk
van de Pol s 11letýn ryzákem DAN 7-T (Drossan). Ve dvou soutěžích do 140 cm byl bez
chyby, jednu nedokončil. Velkou cenu do
160cm překonal s osmi body. Vzpomínkou na
českou minulost tohoto koně ve stájích Tarpan
Odolena Voda je stále ještě uváděné majitelství - V. Hrnčiar.
Vítězný Royne Zetterman, číslo 120 světového žebříčku, je trojnásobným účastníkem MS.
Jeho největším dosavadním úspěchem je týmová
stříbrná medaile z Jerez de la Frontera 2002.
V mezinárodním sportu se už ukazují i jeho dva
synové. Vítězství v s’Hertogenbosch na finálovou
účast nestačilo. Vítěz si nicméně nestěžoval: „Je
to mé první vítězství ve Světovém poháru a tak
jsem velmi, velmi šťastný! ISSAC není nejrychlejší kůň na světě, ale je to skokan a dnes mu dráha vyhovovala, protože to bylo těžké.“
Osmnáctka kvalifikovaných ze západoevropské ligy do Las Vegas vypadá takto:
1. Christian Ahlmann (98), 2. Meredith
Michaels-Beerbaum (91), 3. Albert Zoer (73),
4. Beat Mandli (64), 5. Michael Whitaker (59),
6. Steve Guerdat (50), 7. Marco Kutscher (48),
8. Eugenie Angot (48), 9. Leopold Van Asten
(47), 10. Tony Andre Hansen (47), 11. Alois
Pollmann-Schweckhorst (46), 12. Markus

Beerbaum (45), 13. Thomas Frühmann (45),
14. Judy Ann Melchior (44), 15. Gerco Schröder (42), 16. Rene Tebbel (42), 17. Daniel
Deusser (42), 18. Patrick Mcentee (42).
Divokou kartu dostala devatenáctá. Edwina
Alexander (42), a dvacátý Marcus Ehning (41)
měl zaručenou účast jako obhájce trofeje. Čtyřiceti bodů dosáhli náhradníci Ludger Beerbaum a Malin Baryard-Johnssonn.
Dosud známí další účastníci finále
Australská liga: Gavin Chester AUS. Jihoamerická liga: Denis Gouvea BRA, + zelená
karta Rodrigo Pessoa BRA. Jihoafrická liga:
nikdo Středoasijská liga: nikdo. Jihovýchodoasijská liga: Sung Hwan Kim KOR. Japonská liga: Taizo Sugitani JPN. Novozélandská
liga: nikdo Mexická liga: Santiago Lambre
MEX, Alberto Michan MEX. Středoevropská
liga: Krzysztof Ludwiczak POL, Jaroslaw Skrzyczynski POL, Lukasz Jonczyk POL. Arabská liga: A. Bin Metal Al Saud KSA, Kamal
Bahamdan KSA. Kanadská liga: dva jezdci.
Severoamerická liga - západní část: tři jezdci
po poslední kvalifikaci 1. dubna. Severoamerická liga - východní část: sedm jezdců po
poslední kvalifikaci 1. dubna. Obhájce titulu:
Marcus Ehning (GER).

I drezura do Vegas
V ‘s-Hertogenbosch se odjezdila také
poslední kvalifikace drezurního World Cupu.
V GP KÜR zvítězila světová šampiónka Isabell
Werth GER s 11letým ryzákem WARUM
NICHT FRH (Weltmayer) 82,40%, před Dánem
Andreasem Helgstrandem na bílé klisně BLUE
HORS MATINE (Blue Horse Silver Moon)
81,65%, Třetí skončila Švýcarka Silvia Iklé na
13letém SALIERI (Sinclair) 79,60%, čtvrtá Finka Kyra Kyrklund na 12letém MAX (Maester
850) 76,55%V hledišti přihlížela i drezurní světová jednička Anky van Grunsven, které se 6.
března narodila dcera Ava Eden. I drezurní elita se o prvenství ve Světovém poháru utká ve
dnech 19.-22. dubna v Las Pegas.
Účastníci drezurního finále SP
Západoevropská liga: Imke Schellekens Bartels (NED) - SUNRISE, Isabell Werth
(GER) - WARUM NICHT, Andreas Helgstrand
(DEN) - BLU HORS MATINÉ, Kyra Kyrklund
(FIN) - MAX, Edward Gal (NED) - Group 4
Securior IPS GRIBALD, Tinne Vilhelmson
(SWE) - SOLOS CAREX, Laurens van lišten
(NED) HEXAGON’S OLLRIGHT, Jan Brink
(SWE) - BJÖRSELLS BRIAR 899. Rezervní
jezdci: Marlies van Balen (NED) - BCM RELEVANT 5, Jeroen Devrioe (BEL) - PAGANINI.
Středoevropská liga: Iryna Lis (BLR) - PROBLESK. Kanadská liga: Evi Strasser - QUANTUM TYME. USA liga: dva nejlepší jezdci
z finále ligy v Burbank. Divoké karty udělené
FEI Dressage Committee: Jacqueline Brooks
(CAN) - GRAN GESTO, třetí umístěný ve finále v Burbank (USA liga), Catherine Haddad
(USA) - MAXIMUS JSS, Wayne CHannon
(GBR) - LORENZO CH, Daniel Pinto (POR) GALOPIN DE LA FONT. Podrobnosti najdete
na: www.feiworldcup.org
Václav Dvořák

Český skokový
pohár zahajuje
Společnost In Expo Group zve 13. - 15.
dubna všechny příznivce koní a jezdeckého
sportu na 6. ročník Jarní výstavy koní a všeho
co ke koním patří a zároveň na první kolo
VI. ročníku Českého skokového poháru. Na
výstavu je přihlášeno na čtyři desítky vystavovatelů. Areál bude otevřen denně od 10.00
hodin. Dopolední chovatelská přehlídka začne
v jezdecké hale třicet minut po desáté hodině
a představí se zde téměř dvacet plemen koní.
Odpolední program od 14.00 hodin v kryté jíz-
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Sportovní
kalendáﬁ
13.-15.4.
14.-15.4.
14.4.
14.4.
14.4.
14.4.
14.4.
14.4.
15.4.
15.4.
15.4.
15.4.
15.4.
19.-22.4.
20.-22.4.
20.-22.4.
20.4.
21.4.
21.4.
21.4.
21.4.
21.-22.4.
21.4.
21.4.
21.4.
21.-22.4.
21.-22.4.
21.4.

Pardubice
C/ZK-Z + pony
Praha – Cís. ostrov
L-T, ČSP
Praha
D/L-ST
Zduchovice
ZL-S pouze pony
Plzeň Bory
D/Z-S
Most
ZM-S
Frenštát pod Radhoštěm
V/A-D + paravoltiž
Albertovec
D/Z-S hala
Praha – Cís. ostrov
D/L-ST
Poděbrady
ZM-L, L**
Hradec Králové
Z-L
Mikulov
ZM-ZL
Loštice
ZM-ZL + pony
Kladruby nad Labem
A/T, CAI - A1/2/4 + pony/2
Mělník
Z-ST, D/Z-L + pony
Pardubice
CIC*/CCN
Ostrava - Stará Bělá
ZM-L
Praha - Císařský Ostrov
D/L-T
Zduchovice
Z-S
Mažice
ZM-L
Děčín
ZM-S
Brno - Veveří
ZM-ST
Drásov
D/Z-S
Rakvice
E/Z-S
Lhotka u Hranic
Z-ZL, D/Z-L
Ostrava - Stará Bělá
ZL-ST
Nebanice
D/Z-T + pony
Děpoltovice
ZM-S

dárně bude patřit již tradičně různým vystoupením a ukázkám jezdeckých disciplin.
Otevřené kolbiště ovládnou parkuroví jezdci.
V pátek se zde uskuteční Hobby závody.
V sobotu a v neděli je plánováno 1. kolo Českého skokového poháru, jehož vrcholem bude
Cena ČSOB - Velká cena Prahy -T**-.
Večer pak hala ožije programem, ve kterém
se představí jezdci a koně v záři reflektorů.
Podrobnosti na: www. in-expo-group.cz

37. Jandourek
Stáj Equest Stará Boleslav pořádá ve
dnech 28. - 29. dubna v jezdeckém areálu
ve Staré Boleslavi další v pořadí již 37. ročník Memoriálu Ludvíka Jandourka. Na programu jsou soutěže až do stupně
-ST**- a jak již je ve Staré Boleslavi tradicí
sobota bude patřit hlavním soutěžím
a neděle pak mladým koním (do -L*-). Po
oba dny je začátek plánován na 10.00
hodin. Celková dotace závodů je 103.000,Kč. Kompletní info a rozpis naleznete na
www.ffinfo.xf.cz.

Důležité upozornění!
V sobotu 28. dubna od 10.00 do 16.00
hodin budou v Brandýse n. L. a Staré Boleslavi probíhat oslavy výročí města a pro
vjezd do areálu JK Stará Boleslav bude nutné mít povolení, které je součástí rozpisu.

CSI** Ravensburg
Čeští skokoví reprezentanti Petr Doležal
a Aleš Opatrný se ve dnech 22.-25. března
zúčastnili německého CSI**. P. Doležal startoval s koňmi STAKKATA Biofaktory a IMAGINATION CACAI, A. Opatrný na CATSKILLS a LECARINO. A. Opatrný
a LECARINO a IMAGINATION CACAI startovali ve střední rundě na výškách 140 cm, ale
nezaznamenali nějaký výrazný výsledek.
CATSKILLS a STAKATTA se pak pokusili
o konkurenci skutečné elitě. STAKATTA
zahájila bezchybně ve čtvrtečním skoku do
140 cm, ale v dalších kolech velké rundy (150
cm) absolvovali oba naši reprezentanti slušné parkury, ovšem vždy s chybami. Velkou
cenu šla dvojice Opatrný - CATSKILLS za 8
bodů a Doležal - STAKATTA již nestartoval.
Velkou cenu vyhrál A. Krieg.

Voltiž v Drásově
I voltižní příznivci pořádali 17.
března svůj galavečer a organizace
se ujala TJJ Lucky Drásov. Voltižním Jezdcem roku 2006 byl vyhlášen domácí Lukáš Klouda. Další
tituly si odnesli: Žena roku - Jana
Sklenaříková (TJJ LUCKY Drásov),
Juniorka roku: Jana Bartoňková (TJJ LUCKY Drásov) a Kateřina Dušková (JK PZOO Chomutov),
Smolař roku - Petr Eim (TJ Voltiž
Tlumačov), který onemocněl na MS
v Cáchách a ocenění Skokan roku
získal Jakub Weingartner (TJJ
LUCKY Drásov). Do voltižní síně
slávy byly uvedeny Miluše Hanáková (TJ Slovan Frenštát) a
E. Zamrazilová (TJ Orion Praha).
Zlatý odznak ČJF získala
Michaela Andrlíková a bronzový
Kateřina Stejskalová (obě TJJ
LUCKY Drásov.)
Voltižní osobností roku 2006
(SMS hlasování) se stala Petra
Cinerová (TJJ LUCKY Drásov). Ta
předala také ocenění dlouholetým
sponzorům a poděkovala tak za
jejich spolupráci a podporu oddílu.
Sponzorem nejlepších voltižních
koní byl vyhlášen MIKROP ČEBÍN
a.s. Nejúspěšnějším majitelem voltižních koní se pak stal SK ANECT.

Pony liga
zahájila
Pátý ročník seriálu Pony liga
odstartoval 1. dubna v Herouticích.
Kvalifikace kategorie Pony liga pro
děti 8-12 let (otevřený LP handicap)
měla 25 startujících (9 dětí). Nejlepší (a zároveň čtvrtá v otevřené soutěži) byla Lucie Přikrylová s koněm
BELTIN (Handicap klub Pamír).
Body za druhé místo získal Ondřej
Šrámek s GIOM 1 (JO TJ Primátor
Litomyšl) a třetí Tina Šalková na
GERA 1 (Dagmar Šalková - Oxer).
O body do Pony extraligy se
rovným dílem podělily vítězka
Alena Homolová s NIGHT BOY
a (na PAMELA 9 byla třetí) a druhá
Johanka Březinová s LORD FLORIMA (s WISCHIBO 4. místo). Pětici nejlepších doplňovala ještě Lucie
Přikrylová, tentokrát s EL PEGAS.
Celkově bojovalo o body do extraligy 11 dvojic.
Kategorie Teenager se letos
mohou účastnit jezdci do 21 let na
velkých koních. Na obtížnosti -ZLzvítězila Jana Perníčková, ÚSVIT 2
(JK Heroutice). Druhé nejvyšší body
si odvezla Lucie Bičovská na LADY
23 (JS Podkovářství Řeřichy) před
Veronikou Mrázkovou s HARLEM 1
(JK 5+1 Líšnice) a Kateřinou Jírovou na SCHAY (JK Čápův Dvůr).

Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448

Druhé kvalifikační kolo se koná
13. května opět v Herouticích (soutěže pro pony i velké koně až do
-ST-). Závody jsou rovněž oblastním mistrovstvím pony. V nejvyšší
soutěži pro velké koně, Ceně Ankary firmy EKOSTAR (-ST**-), je
sponzorskou firmou věnována
zvláštní finanční dotace pro jezdce
do 21 let, pokud se umístí do 5. místa.

Foto: J. Gebauer

V Opavě tři
dny v sedle
V Opavě Kateřinkách byly 30.
března až 1. dubna odstartovány
první letošní závody na otevřeném
kolbišti, které provázelo slunečné,
ale větrné počasí.
V pátek proběhlo první kolo
Moravského šampionátu mladých
koní čtyř, pěti a šestiletých pro
hřebce, klisny a valachy, viz.
výsledky.
V sobotním -L*- se představilo 35
startujících. Z pětice jezdců v rozeskakování měl nejrychlejší čas
J. Zwinger ml. na TUDOR (Opava
Kateřinky). V nedělním -L**- pak
zvítězil mezi 51 dvojicemi M. Hentšel na SALWADOR Fitmin (Baník
Ostrava).
K závěrečné soutěži -S*- nastoupilo 27 koní. Po rozeskakování 16
dvojic zvítězil domácí J. Hruška
na CRYSTAL. Druhá skončila
V. Minxová na SAMBOCCO (JK
Sana) a třetí R. Olšák s OMEGA 1
(JK Hřebčín Albertovec).
-jge-

Domácí Jan Zwinger na TUDOR zvítězil v Opavě v -L*vyšších soutěžích umístění do
10. místa získali 36 EURO a tuto
částku pořadatelé odečítali ze startovného a ustájení. Závody začínaly
vždy v 8.00 hodin soutěží pro nelicentované jezdce, poté pokračovaly
klasické soutěže 80 až 100 cm pro
pony a dále následovaly další soutěže 80 až 130 cm. Po půlnoci
zakončovaly tento maratón soutěže
pro mladé koně od 100 do 130 cm.
V případě, že v soutěži s velkými
koňmi závodil i pony, upravoval mu
stavitel vzdálenosti v kombinacích.
Toto všechno zvládali tři rozhodčí
v naprostém klidu a pohodě. Vládla
zde pozitivní, klidná a přátelská

atmosféra a to je to, co mnohdy
v České republice postrádáme.
Naši jezdci předváděli dobré výkony a umisťovali se na předních místech. Tento článek předkládáme
čtenářům s nadějí a přáním, abychom se brzy přiblížili standardům
našich jižních sousedů a jezdecký
sport začal přinášet radost a uspokojení nově nastupující generaci
a jejich obětavě podporujícím rodičům a příbuzným, a aby vše bylo
řízeno zodpovědně, objektivně,
korektně a spravedlivě.
Podrobné výsledky si můžete
najít na www.reitergebnisse.at
I. Hudcová a K. Sabolová

Spokojenost
v Rakousku
Vážení čtenáři, rádi bychom se
s vámi podělily o čerstvé zážitky ze
závodů ve Wiener Neustadtu
v Rakousku, kterých se v březnu
zúčastnila napoprvé osmičlenná
ekipa a napodruhé 14ti členná ekipa vedená trenérsky M. Půlpánem.
Jak závodníci (věkové kategorie
děti až senioři), tak jejich odborný
doprovod byli okouzleni celkovou
atmosférou a dokonalou organizací
závodů. Za zmínku stojí zejména:
dodržování přesně stanoveného
časového harmonogramu, zdarma
dohlašování či odhlašování koní,
minimální pauzy 5 minut, plynulé
navazování soutěží. Ceny startovného byly v menších soutěžích
7 EURO a ve vyšších 18 EURO. Ve

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

V obchodním domě Dance and Jump proběhla v pátek 23. března
slavnostní vernisáž výstavy fotografií fotografky Christiane Slawik.
Na snímku vlevo společně se svým partnerem Thomasem Fantlem
a majitelkou obchodního centra Renatou Tomanovou.

- 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

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Jezdecká společnost Ctěnice
Praha 9-Vinoř
přijme
● 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

Výsledky
Opava Kateřinky 30. 3. Moravský
šampionát mladých koní 1. kolo všechny
skupiny přístupné hřebcům, klisnám
i valachům -Z- čtyřletí (31) 1. ex equo 12
koní, -ZL- pětiletí (31) 1. J. Hruška - BOA
VISTA (Opava Kateřinky), 2. D. Fialka AL CAMPO (JK Mustang), 3. A. Kubová CADETKA (SKL Trojanovice), -L*- šestiletí (24) 1. J. Kincl - GREYA ROSE (Horymas Horní Město), 2. L. Strnadová ATLANTA 12 (SKL Trojanovice), 3. K.
Lamich - GEORG (Opava Kateřinky).
Opava Kateřinky 31. 3.-1. 4. Jarní
závody -ZM- pro 4 a 5leté koně 1. rokem
(10) 1. Masár - ARGOS 2 (JK Cabalero),
-Z- pro 4 a 5leté koně 1. rokem (11) 1.
Šimůnková - LADY ESPRIT OIL TEAM
(Supreme Opava), -Z- pro děti a juniory
(21) 1. Košnarová - CITADELA (JK Havránek), dvouf. sk. 100/110 cm senioři
(31) 1. Hentšel - LORIS 1 (Baník Ova),
dvouf. sk. 110/120 cm pro děti a juniory
(21) 1.ex equo K. Flisníková - EURA (JK
Equiteam Flisník), K. Špačková - DURA 1
(JK Trojanovice), senioři (46) 1. Kunčická - REZNAK (Baník Ova), 2. Klus - PALMÍRA (Dřevěný dvůr Baška), 3. R. Dole-

žal - CANTANO 1 (Hřebčín Suchá), -L*(35) 1. J. Zwinger ml. - TUDOR (Opava
Kateřinky), 2. R. Doležal - CARINO 1
(Hřebčín Suchá), 3. N. Bielíková - ATYŠ
(Pegas International), -ZL- pro děti a juniory (15) 1. Ludvík - SUZI (JK Velká
Polom), senioři(17) 1. Urbanský - ALITA
FAU (B.U.K. Opava), -L**- (51) 1. Hentšel
- SALWADOR Fitmin (Baník Ova), 2.
Zuvač - BARBAYA AGROP (Steally Opava), 3. Bittner - DASTELA Agromarket
H+B (Opava Kateřinky, -S- (27) 1. Hruška
- CRYSTAL (Opava Kateřinky, 2. Minxová - SAMBOCCO (JK Sana), 3. Olšák OMEGA 1 (Hřebčín Albertovec).
Hradištko u Sadské 1.4. stupn. obt.
do 120 cm (29) 1. Opatrný - MARKET
TINKA’S BOY (Opatrný Hořovice), 2.
Vachutková - VIOLA 6 (Dubicko), 3. Poláková - CAROS (Schaumann Team), -S*(42) 1. Skřivan - RYTMA CaC Leasing
(Stáj Manon), 2. Vachutková - VIOLA 6
(Dubicko), 3. J. Papoušek - CHABLIS
121-T (Tarpan), -ST*- (19) 1. Jindra CONTENDER-S (Equitana), 2. J. Papoušek - CHABLIS 121-T (Tarpan), 3. Opatrný - REBEKA 8 (Opatrný Hořovice), 4.
Papoušek - CALANDRO (Tarpan), 5.
Poláková - RAINBOW STAR (Schaumann Team).
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