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CSI-B P/CH/J/Y/U25 Zduchovice

(Pokračování na str. 5)

Do startu letošního 
Auto Hase Trophy, 
který je plánován 

na 20. června, 

zbývá 34 dní!

V pátek 8. května navštívilo, v rámci našeho předsednictví Evropské unii, Národní hřeb-
čín v Kladrubech nad Labem všech 27 velvyslanců členských zemí EU při Radě Evropy.
Delegaci, která společně se sekretáři a dalšími členy měla přes 100 členů, vedla naše vel-
vyslankyně při EU v Bruselu MVDr. Milena Vicenová. Společně s ředitelem Národního
hřebčína MVDr. Jaroslavem Dražanem se hostitelské role ujal i hejtman Pardubického kra-
je Mgr. Radko Martínek. Při téměř tříhodinovém programu byli hostům předvedení staro-
kladrubští plemeníci, matky s hříbaty, barokní čtverylka a nechyběla ani projížďka v kočá-
rech. Celou návštěvu umocnilo krásné počasí, a tak podle spontánních vyjádření členů
delegace zanechala prezentace našeho světově unikátního hřebčína ve všech návštěvní-
cích obrovský dojem. Další informace na str. 5.

Velvyslanci v Kladrubech

Pravděpodobně si ještě nikdo před něko-
lika málo lety nedovedl představit, že by
v malé středočeské vesnici nedaleko
Kamýka n.Vltavou probíhaly mezinárodní
jezdecké závody a bývalý zemědělský pod-
nik se přeměnil na luxusní jezdecké středis-
ko. Česká veřejnost již Zduchovice vzala
na vědomí dostatečně. Po 2. květnu 2009
se známost střediska rozšířila i za hranice.
K prvnímu zdejšímu CSI dorazili ze zahrani-
čí jezdci z Maďarska, Rakouska, Sloven-
ska, Dánska, Ukrajiny.

Při CSI ve Zduchovicích byl úspěšný junior Jan
Zwinger a na SISI 5 získal i jedno vítězství

Zduchovičtí se o své hosty starají dobře.
Dávají si záležet na gastronomii, mají dobrá
opracoviště a na kolbišti jeden z nejlepších
povrchů v ČR. S tím vším museli být zahra-
niční účastníci spokojeni a jistě byly rozptý-
leny jejich případné obavy, když Zduchovi-
ce na mapě ČR hledali jen obtížně .

Široké rozpětí
Pokud se dnes za značkou objeví na jed-

né straně P a na druhé U25, znamená to, že
soutěže zde naleznou jak jezdci na pony,
tak až jezdci do 25 let. Tak široké rozpětí
umožnilo nalézt v rozpisu soutěž skutečně
pro všechny. I když některé kategorie byly
obsazeny jen velmi slabě, (naštěstí) byl pro-
gram i tak po celé čtyři dny od čtvrtka
30. dubna až do neděle 2. května přeplněn.
Již samotná skutečnost, že jsou denně při-
pravovány čtyři soutěže,  (v sobotu soutěží

týmů dokonce pět) je organizačně náročné.
Ve Zduchovicích se tak skákalo od rána do
večera. Každá kategorie měla denně jednu
soutěž. Pro pony byly připraveny soutěže
100 a 110 cm, pro děti 110 - 115 cm, junioři
(+ děti) skákali 120 - 125 cm a mladí jezdci
s jezdci do 25 let (+ junioři) zdolávali výšku
130 - 140 cm.

Kvalifikace pro Evropu
Mezinárodní jezdecká federace má pra-

vidla jasně určena a poněkud překvapivě
nerozlišuje mezi Velkou cenou (GP) při
CSI kategorie A a B. Úspěšné absolvování
GP při obou typech CSI (do čtyř bodů) je
pro dvojici kvalifikací pro ME. I ve Zducho-
vicích se tedy hrálo o možnou účast na
evropském šampionátu. Za slovenské barvy ve Zduchovicích star-

toval i u nás před časem populární plavák
YELLOW MAN (Bronislav Chudyba) 



radovala, po rozeskako-
vání 12 koní, Veronika
Krajníková na CIKÁDA
(Accom Praha) před
Zuzanou Zelinkovou na
WINSTON-G (JK Tar-
pan) a Ondřejem Zvárou
s GOLDIKA 1 (Arcus).

Brno versus
Zduchovice

S jistým napětím bylo
v Brně, ale i ve Zducho-
vicích, očekáváno jak
dopadne konkurenční
střetnutí zahajovacího
kola významného junior-
ského seriálu Dance
and Jump Czech Junior
Cup s juniorským CSI-B.
Sportovní síly byly nako-
nec rozloženy rovno-
měrně a žádný z pořa-
datelů nepřišel naštěstí
zkrátka. V Brně si nejví-
ce bodů do celoroční soutěže kopírující
kola ČSP, připsala Nathálie Crnková
(Bost Praha), která byla nejenom úspěšná
v sobotu (6. místo v -ST**-), ale jako jedi-
ná juniorka se s CONGO KING AgramM
postavila opět i na start samotné Velké
ceny. Zde se se čtyřmi body probojovala
do finále a po součtu 12 tr. bodů obsadila
konečné 5. místo. S 37 body se tak usadi-
la na čele prvního D&J žebříčku roku
2009.

Neporazitelný Šulek
Jak již bylo řečeno, samotná Velká cena

nejprve překvapila jezdce svoji obtížností.
Vedle 18 českých jezdců nastoupil
i úspěšný slovenský
mladý jezdec Ján
Cigán (LAVAI) a na
našich kolbištích také
dobře známá dvojice
Igor Šulek - WAVO
PROFIT. Ten dorazil
do Brna pouze na
neděli, když si
v pátek a sobotu vel-
mi dobře vedl na
závodech ve sloven-
ské Šaľi.

Zájezd mu tento-
krát opět velmi dobře
vyšel a jako jediný
dokázal překonat při
Velké ceně Falton
v Brně základní kolo
i f inále bez chyb
a stal se prvním vítě-
zem ČSP roku 2009.

Po půlroční pře-
stávce byli všichni
zvědavi i na Aleše
Opatrného. Ten
startoval s koňmi
TITAN a KRISTÁLY
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Brněnské zahájení

Igor Šulek a WAVO Profit se stali prvními vítězi Velké ceny
ČSP 2009

CSI*** Lamprechshausen
V rakouském Lamprechshausenu nedaleko Salzburku se od

čtvrtka 7. května do neděle 10. května konalo CSI*** (Amadeus
Horse Outdoors) spojené s juniorským CSI kat. A. Za ČR se
zúčastnili Aleš Opatrný (KRISTALY, TITAN), Zuzana Zelinková
(CAVALINO, CAPTAIN STAR, WINSTON G, QUITO), pro junior-
skou tour Filip Doležal (LARAMIS, CELLINO) a v amaterské tour
Linda (SUPREME Oil Team, IDEAL DU HOLME Oil Team)
a Martin Ohnheiserovi (GRANNI Oil Team).

Rozsáhlý program zahrnoval Amateur Tour tří kategorií, kate-
gorii pro 6 a 7mi leté koně a kategorie Silver Tour a Gold Tour. 

Sedmý ročník Českého skokového
poháru byl zahájen netradičně v Brně. Zde
se soutěžilo v prvním kole ČSP ve dnech
2. - 3. května a společně s ČSP byl zahá-
jen i druhý ročník juniorského seriálu Dan-
ce and Jump Czech Junior Cup. Dosud byl
vždy ČSP zahájen v Praze na Císařském
ostrově. Letos však kolbišti společnosti In
Expo Group v Praze na Císařském ostrově
přiřkl systém rotace finále závěrečné vyvr-
cholení, a tak bude tentokrát ČSP 2009
v Praze naopak končit.

Brno je pověstné obtížností svých parku-
rů. Již prvé soutěže to potvrdily a jisté oba-
vy byly znát i při prohlídce závěrečné Velké
ceny. Stavitel kursu domácí Robert Smékal
s Janem Kutějem v roli technického dele-
gáta připravili dvacítce soutěžících nároč-
nou soutěž odpovídající dotaci 100 000,-
Kč. Tu zajistila pokračující spolupráce
brněnských pořadatelů s firmou Oldřicha
Stani Falton. Na obtížnost zahajovací sou-
těže letošního ČSP jsme se zeptali Rober-
ta Smékala: „Stavěli jsme jako vždy a vět-
šina skoků byla blízko výšky 150 cm.
Nemyslím si ale, že obtížnost byla nějak
zvláště neobvyklá, či dokonce nad síly
našich jezdců. Při stavbě jsme si uvědo-
movali, že se jedná o zahajovací Velkou
cenu sezóny 2009. Nakonec to potvrdily
i předváděné výkony a plná jedenáctka
dvojic se vešla do dvou chyb. Myslím si, že
počáteční mírné zděšení, které zavládlo na
prohlídce, bylo spíše zaviněno zimní pře-
stávkou a první letošní konfrontací se sou-
těží takového kalibru. Koně a jezdci ale
potvrdili, že soutěž nebyla nad možnostmi
většiny z nich."

Lidí jako na fotbale
Vraťme se ale k celému průběhu závo-

dů. Kolbiště Moravanu Brno je již po léta
sevřeno městskou zástavbou. Žít každo-
denní jezdecký život s „městem v zádech"
není nijak příjemné. Právě „moravanští"
s tím mají bohaté zkušenosti. Jejich kolbiš-
tě a celý areál musel v minulosti odolávat
tlaku nezvaných návštěvníků, který jezdec-
ký život v centru města výrazně kompliko-
val. Celý areál byl proto oplocen. A tak
mohli pořadatelé poprvé při letošních závo-
dech využít i výhody městského sousedství
a 3 000 platících diváků je určitě rekord,
který může brněnským závidět nejeden
organizátor i daleko významnějších spor-
tovních střetnutí.

K jejich pobavení přispěla i sobotní kom-
binovaná soutěž kůň - auto. K její atraktivi-
tě přispěl i pohotový moderátor Aleš
Suchánek, který se stále pevněji zabydluje
za hlasatelským mikrofonem napříč celou
naší zemí. Z vítězství se radoval Jiří
Papoušek a stalo se v Brně veřejným
tajemstvím, že vyhraná částka byla výraz-
ným příspěvkem na svatební prstýnky, kte-
ré Jiří a jeho nastávající manželka, jezdky-
ně Klára Stružinská, využijí 13. června.

Vrcholem soboty pak byla soutěž -ST-.
Zde startovalo 37 dvojic a z vítězství se

a po výkonech 4 + 4 a 8 + 0 skončil na
třetím a čtvrtém místě.

Nejlépe sekundovat slovenskému vítězi
tak dokázal Jiří Luža na RONALDO-S ze
stáje Schneider Plzeň. Ten byl nejprve dru-
hým bezchybným v základním parkuru.
S jednou chybou ve finále pak jako jediný
jezdec se součtem čtyř bodů skončil na
2. místě. Naopak Velká cena se nevydařila
Zdeňkovi Žílovi na PINOT GRIGIO
(Mustang Lučina), kteří se nedostali do
správného rytmu a po chybách soutěž
vzdali.

Druhé kolo ČSP 2009 se koná tento
víkend (15.-17. 5.) při Velké ceně Ostravy.

Foto H. Návojová
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Parkinson by
měl radost

Letošní Konference měla poklidný
průběh a byla dobře připravena. Za
redakci Jezdce jsem byl potěšen, že vět-
šina přednášejících ve svých zprávách
zmínila náš zpravodaj. Podle pečlivosti
zpracování jejich příspěvků lze usoudit,
že diskuse vedená na stránkách Jezdce
má smysl.

Jinak Konference zcela potvrdila
základní ekonomický zákon britského
profesora ekonomie Parkinsona, který
říká, že délka diskuse se uměrně prodlu-
žuje v závislosti na snižující částce,
o které je vedena. Za všechny členy ČJF
jsem očekával debatu o jiných tématech,
než posuzování skutečnosti zda 100,- či
200,-Kč ročně je málo nebo mnoho. 

C.N.

Konference ČJF
Ve středu 29. dubna se v Humpolci

konala v pravidelném dvouletém cyklu řád-
ná Konference ČJF. Na Konferenci se
dostavilo 56 z 66 oblastních delegátů. 

Hlavním bodem programu byly referáty
všech členů VV ČJF. Ing. Vladimír Šretr
seznámil delegáty s hospodařením ČJF
v roce 208 a přednesl i plán hospodaření
na rok 2009. Jeho zpráva byla věcná
a přehledná a oproti jiným letům vypodlo-
žena písemnou informací o čerpání rozpo-
čtu 2008 i o rozpočtu na rok 2009, který
schválila Rada ČJF 22. dubna.

ČJF hospodařila v roce 2008 s příjmy 15
752 000,- Kč. což bylo více než předpokládal
plán a hlavní zásluhu na navýšení  prostřed-
ků měly zvýšené příjmy z licencí koní, subjek-
tů, jezdců a funkcionářů. Naopak v čerpání
došlo k úspoře oproti plánu, a tak hospodaře-
ní skončilo přebytkem 1 667 000,- Kč.

Pro rok 2009 předpokládá plánovaný
rozpočet vyrovnané hospodaření ve výši
13 908 000,- Kč. Ing. Vladimír Šretr zdů-
raznil, že podrobné rozpočtové tabulky
jsou k dispozici na www.cjf.cz

Ve zprávě o hospodaření také zazněly
důvody, proč se ČJF stále nedaří získat
generálního partnera, který by dokázal
navýšit rozpočtové prostředky (není co
nabídnout, nejsou výsledky). Delegáti byli
informováni o jednáních s nejmenovanou,
v jezdeckém sportu déle angažovanou
agenturou, která, po rozpačitých začátcích
v roce 2008, v roce 2009 skončila.

Budeme platit víc
Oproti minulé Konferenci, která žádost

o navýšení poplatků za licence jezdců bles-
kově smetla pod stůl, letošní Konference
byla na znovuotevření problému výrazně
lépe připravena. Každý delegát dostal
podrobný rozbor, kde byly vysvětleny neje-

nom důvody, ale i důsledky případného
navýšení. Návrh navýšení předpokládal zvý-
šení poplatku u mládežnických licencí na
300,- Kč (o 100,- Kč) a u seniorských na
500,- Kč (o 200,- Kč). Zvýšení příjmu při
vydávání cca 2 400 mládežnických a 3 500
seniorských licencí je cca 940 000,- Kč. Ten-
to příjem pak bude rozdělen mezi oblastní
rozpočty a rozpočet ČJF rovným dílem.

Po krátké diskuzi byl tento návrh schvá-
len. Od 1. ledna 2010 budeme tedy platit
vyšší poplatky. Naopak zrušen bude popla-
tek za zápis závodů do kalendáře  a popla-
tek za servisní zpracování výsledků. Sní-
žen z 1000,- na 500,- Kč bude i poplatek
za registraci jezdců na FEI.

Své zprávy přednesli i ostatní členové
VV. Jiří Skřívan shrnul dvouleté sportovní
úspěchy všech disciplin. Mgr. Jaroslav
Sedláček informoval o všech aktivitách
ČJF na poli vzdělávání. V roce 2009 byly
vytvořeny podmínky ve spolupráci s tělový-
chovným institutem UK i pro školení trené-
rů I. třídy. Ing. Jan Metelka informoval
o práci legislativní komise.

Opět ME
Zprávy členů VV doplnil prezident ing.

Jaroslav Pecháček. Z jeho úst zaznělo, že
v roce 2010 by se v Pardubicích mělo opět
konat ME juniorů a mladých jezdců ve vše-
strannosti a informoval i o návrzích na zlep-
šení disciplinárních pravidel. Např.: zavede-
ním pravidla medikačního deníku ve stáji.
Krátký příspěvek přednesl i předseda discipli-
nární komise ing. Milan Theimer a jeho struč-
nost byla zdůvodněna všeobecnou sledova-
ností všech disciplinárních kauz letošní zimy.

Hobylicence?
V odpolední diskusi několik delegátů

zpochybnilo navýšení poplatků. V sou-

vislosti s tím se však rozeběhla i debata
otvírající možnost zpoplatněné registra-
ce všech členů ČJF, kteří dnes pouze
poskytují RČ do evidence ČJF. Disku-
tující se přeli, zda systém zavedení
poměrně laciné „hobylicence” by byl
finančním přínosem pro ČJF, či pouze
administrativní zátěží spojenou s rizi-
kem odchodu závodně pasivní členské
základny.

Jediný konfrontačněji laděný požada-
vek opakovaně přednášel Josef Kupka.
Ten je předsedou nově vzniklého sdruže-
ní s názvem Královéhradecký jezdecký
svaz ČJF. Josef Kupka žádal, aby Konfe-
rence přijala tento svaz do řad ČJF. Pro
svůj návrh však nezískal vůbec žádnou
podporu.

Na závěr schválili delegáti Usnesení,
které naleznete na www.cjf.cz

Premiéra na Panské Líše

Andrea Lesáková na SERŽANT (JK
Maneo) se v Brně na Panské Líše stala
seniorskou mistryní jihomoravské oblasti

První květnový víkend si netradičně dali
sraz militaristé v Brně v Soběšicích. Od
dob, kdy ukončili pořadatelství kvalifikační-
ho předkola Zlaté podkovy v Kupařovicích,
měl tento region od soutěží všestrannosti
mnohaletý půst. Díky majiteli areálu Pan-
ská Lícha Jiřímu Charvátovi je to však již
minulostí. Areál, který jsme v posledních
letech spojovali především s drezurními
závody, se rozrostl o moderní terénní trať
pro soutěže všestrannosti. V sobotu
2. května se tak zde mohly premiérově
uspořádat jednodenní soutěže.

Terénní trať je postupně budována
v moderním trendu s mnoha rozmanitými
profily. Pořadatel při premiéře nechtěl
experimentovat a požádal o spolupráci tým
pardubického závodiště. Tento krok se
během závodů ukázal jako velmi prozíravý.
Ke třem soutěžím (-ZK-, -Z- a -ZL- ) se při-
hlásilo celkem 47 dvojic i se zástupci Slo-
venska a Rakouska. Jednodenní závod
všestrannosti klade na zkušenost pořada-
tele obzváště velké nároky.

Drezurní zkoušky byly zahájeny v 8:00
hodin. Do půl hodiny po drezuře se musela
dvojice dostavit k absolvování skokové
zkoušky. Od 14:30 hodin pak byly startová-
ny terénní zkoušky. Z vítězství se postupně
radoval Jan Holec na SERŽETA (JK
Maneo), Rakušanka Johanna Trink
s PRINCESS MELLY a v -ZL- zvítězila

Andrea Lesáková na SERŽANT (JK
Maneo). Tato jezdkyně se stala i senior-
skou mistryní jihomoravské oblasti.

Premiéra na Panské líše byla dobře hod-
nocena jak ze strany jezdců, tak diváků.
Chvála je výzvou a povzbuzením pro pořa-
datele, aby v budování areálu nadále
pokračovali a v blízké budoucnosti mohli
uspořádat i vícedenní soutěže na vyšší
úrovni obtížnosti. M. Příhoda

Martin a Linda Ohnheiserovi byli
úspěšní především v soutěžích 120-
130cm a Linda na SUPREME Oil Team
přivezla dvě třetí a jedno 2. místo.

Zuzana Zelinková startovala s CAVA-
LINO a CAPTAIN STAR mezi mladými
koňmi. První dva dny, v soutěžích
120/125 cm vždy bez trestných bodů
a ve finále (130/135) s CAPTAIN STAR
s 8 body.

S koňmi WINSTON G a QUITO střída-
vě v Silver a Gold Tour opět většinou
dobře a nejlepší umístění získal QUITO
ve finále Silver Tour na 12. místě
(0 bodů).

Aleš Opatrný startoval s KRISTÁLY
v Silver Tour a nejlépe si vedl v sobot-
ním finále (140 cm), kde dokončil s jedi-
nou chybou. TITAN absolvoval nejtěžší
soutěže Gold Tour. Zahájil sedmým mís-
tem v zahajovací soutěži (145 cm),
pokračoval s 8 body v páteční kvalifikaci
pro GP a v samotném nedělním vyvr-
cholení celých závodů po dvou chybách
vzdal. Velkou cenu, která byla i kvalifika-
cí pro letní ME seniorů vyhrál Ital Ema-
nuelle Gaudiano na ITALIC DES SALI-
NES.

Filip Doležal se utkal s juniory. Nejprve
získal 5. místo na LARAMIS v zahajovací
soutěži (125 cm). V sobotním skákání do
130 cm inkasovala LARAMIS 4 body
a CELLINO se umístil po bezchybném
výkonu na 12. místě. Oba koně pak
nastoupili i k juniorské GP (135 cm).
CELLINO absolvoval s 9 body. LARA-
MIS postoupil mezi osm koní do rozeska-
kování a po chybě se umístil na 6. příčce.

Kompletní výsledky naleznete na
www.horsedeluxe.at

Foto Z. Šedá



okolo 30. Ve čtvrtečních, pátečních
a sobotních soutěžích se prosazovali jezdci
bez ohledu na svůj věk. I mezi nejstaršími
jezdci byli často vepředu vidět junioři Bar-
bora Tomanová (KOHEN a CAREFUL
FRANZ JOSEF) a Jan Zwinger (SISI 5
a CARTOUCHE).

Čtyřikrát Grand Prix
Nedělní program patřil (vedle soutěže

poslední příležitosti) Velkým cenám. Nejpr-
ve mezi pony (110 cm) potěšila domácí
pořadatele Michela Krulichová, která mezi
13 soupeři zvítězila na MARS STAR. Po
rozeskakování osmi dvojic pro ni zbylo
s NIGHTFEVER i třetí místo.

Dětí bylo v GP (120 cm) sedm a zde
jsme získali také vavřín nejcennější a to
zásluhou jediné bezchybné dvojice Tina
Šalková na GOLD WIN.

Odpolední program pak vyvrcholil Vel-
kou cenou určenou juniorům a na závěr

nejstarším jezdcům.
Junioři měli parkur na výšce

130 cm. Stavitel Martin Otto
však vyhodnotil možnosti pří-
tomných jezdců a s obtížností
kurzu to nijak nepřeháněl. Z 37
startujících tak plná patnáctka
zvládla základní kurz s nulou.
V rozeskakování pak byla nej-
rychlejší z osmičky opět bez-
chybných Slovenka Lea Vrábe-
lová na PLAYER, kterou
následovaly české jezdkyně
Veronika Krátká (JANPE SPE-
EDY MM) a Barbora Tomano-
vá (KOHEN). České barvy
zastupovalo v rozeskakování
hned devět dvojic. Domnívat se
ale, že na základě kvalifikace
na tomto parkuru, lze koketovat
s myšlenkou účasti na ME, by
bylo velmi přehnané. Tuto
ambici budou muset naši nej-
lepší junioři potvrdit i na jiných
konkurech.

O poznání těžší to bylo při
závěrečné Velké ceně, která

byla určena mladým jezdcům a jezdcům do
25 let.

Zde již stavitel neměl takové ohledy.
Proto bylo překvapující, že hned první star-
tující Jan Studnička na GODDESS zvládl
kurs bez chyby. To, že první dojem z obtíž-
nosti však nebyl mylný, dokázal zbytek
startovního pole. Druhá a poslední nula se
podařila až 21. v pořadí maďarskému
Gáborovi Szabó na TIMPEX ÁBRÁND.
V rozeskakování opět žádný z jezdců
nechyboval, ale maďarský jezdec byl rych-
lejší. Útěchou Janu Studničkovi mohlo být
třetí místo, které získal na FACTOR s pou-
hým jedním bodem za překročení času.
Z českých jezdců se pak do první desítky
vešla těsně j iž jen Natálie Roučková
s CHABLIS - 121-T na 10. místě.

Peníze „dětem“ nepatří
Mezinárodní premiéru mají zduchovičtí

za sebou. Pečlivě připravený konkur pro-
běhl ke spokojenosti všech a příjemným
zpestřením pobytu ve Zduchovicích byly
i fotbalové zápasy, které pomáhali zorgani-
zovat sami soutěžící.

Kritice byla podrobena snad jen sku-
tečnost, že veškeré ceny byly vypláceny
v poukázkách na nákup jezdeckého zbo-
ží sponzorské firmy. Jak nám potvrdil
hlavní rozhodčí ing. Jaroslav Pecháček,
pravidla FEI to však vyžadují. Pořadatel
na CSI kat. B je povinen odměnit jezdce
věcnými cenami. Peněžité dotace jsou
vypláceny při CSI kat. A. Stejná praxe
byla zvolena i při loňském CSI na Troj-
ském ostrově. Pořadatel se tak zachoval
správně. Úsměvné tak jenom bylo, že
vyměnit poukázky za jezdecké potřeby
u sponzorské firmy Equiservis, byli

REPOTÁŽE SPORT

CSI-B P/CH/J/Y/U25 Zduchovice
(Dokončení ze str. 1)

Tuto příležitost využilo plně Maďarsko
a tato země vyslala do Zduchovic téměř tři-
cetičlennou výpravu. I proto získali jezdci
této země řadu umístění a vítězství. Nejví-
ce se tato početní převaha ukázala
v sobotní soutěži týmů (130 cm). Pro tu
mohla postavit každá země čtyřčlenné
družstvo s maximálně dvěma mladými
jezdci či jezdci do 25 let. Zatímco naše
země dokázala postavit jedno kompletní
družstvo a jedno pouze ve spojení s jezdci
Rakouska a jeden tým sestavili také Slová-
ci, Maďaři měli družstva hned tři. Svoji
početní převahu pak vyjádřili i sportovní
úspěšností a s výsledkem 8, 15 a 18 bodů
obsadili tři prvá místa. Kompletně český
tým, ve složení  Luboš Kozák - DUEL 3,
Natálie Roučková  - AHORN-T, Darina Pál-
ková - NOBERLINA a Filip Doležal - KEN-
WOOD) byl čtvrtý se součtem 23 bodů.

Lucie Strnadlová - MGT DIAS skončila po bezchybném
rozeskakování ve Grand Prix juniorů na 8. místě

Třináct vítězství
Jinak si však naši jezdci výhodu domácí-

ho prostředí nenechali vzít. Z celkem 17
soutěží jsme získali 13 vítězství, včetně
Velké ceny dětí a pony. Jen velmi těsně
nám unikla prvenství i v závěrečných vyvr-
choleních obou starších kategorií, kde naše
dvojice obsadily druhá místa.

Pony
Startovní pole soutěží pony měla maxi-

málně 13 startujících. Od prvních startů
vévodila konkurenci Tereza Lešetická na
FINE BELISIMA a VÍLA, která získala dvě
prvá vítězství. V sobotu ji však na postu
nejvyšším vystřídala domácí Michaela Kru-
lichová na NIGHTFEVER a stejná jezdky-
ně získala i GP pony, tentokrát však na
MARS STAR. Ze zahraničí dorazili s pony
pouze Dánové.

Děti
Ani dětí nebylo ve Zduchovicích mnoho

a v této kategorii nepřekročily počty startu-
jících desítku. Zde dělali konkurenci našim
nejmladším jezdcům pouze Maďaři. Zde
vévodila konkurenci nejprve Lucie Přikrylo-
vá na LEONA 4 a CARTIER, kterou poslé-
ze vystřídala Tina Šalková na GOLDWIN.
Lucie Přikrylová se navíc dokázala prosadit
(CARTIER) i v obtížnější soutěži, když zví-
tězila i ve společné soutěži s juniory.

Junioři a ti starší
Nejsilněji obsazenou kategorii měli junio-

ři. I když jejich startovní listiny doplňovalo
i několik dětí, v těchto soutěžích viděli divá-
ci vždy okolo 60 až 70 startů. Mladých
jezdců a jezdců do 25 let, jejichž soutěže
zase doplňovali junioři, bylo na startu vždy

Druhé a třetí místo ve Grand Prix najstarší
kategorie si ze Zduchovic odnesl Jan Stud-
nička s GODDNESS a FACTOR

„donuceni“ i zástupci obchodního domu
Dance & Jump. I jejich Barbora Tomano-
vá se díky své sportovní úspěšnosti stala
jejich šťastnou majitelkou.

Global 
Champions Tour
Dalším podnikem Global Champions Tour,

byl o druhém květnovém víkendu konkúr ve
španělské Valencii. V prvním kole se na par-
kuru německého stavitele Franka Rothenber-
gera představila padesátka předních světo-
vých jezdců a takřka polovina z nich
neudělala víc než jednu chybu. Druhé kolo
bylo o poznání obtížnější. Hodně koně chybo-
vali ve dvojskoku na dva metry širokém tripel-
baru, hlídat bylo třeba i čas. Podle ustálené-
ho modelu postupovalo osmnáct dvojic. Ty
startovaly v obráceném pořadí. Nejprve deset
čtyřbodových, jeden se dvěma a sedm
čistých. Z doposud bezchybných hned první,
britský veterán John Whitaker s 12letým
Burggraafovým synem PEPPERMILL se
skvěle vypořádal se všemi nástrahami a po
soustředěném výkonu zůstal s nulou i po dru-
hém kole. Rodrigo Pessoa (BRA) s velice
nadějným deseti letým hanoveránem
LET'S FLY (po Lordanos a ze stejné matky
jako Shutterfly) udělal chybu. Výborný byl
stříbrný z OH Rolf - Goran Bengtsson (SWE)
se čtrnáctiletým ryzákem NINJA LA SILLA
(Guidam) bez chyby na překážce, jen o 46
setin neuhlídal čas a inkasoval jeden trestný
bod. Argentinec Jose M. Larocca s 12letým
Kwpn ROYAL POWER (Pionier) udělal chybu
a Steve Guerdat (SUI) s 10letým hř. FERRA-
RI (Furioso II) dokonce dvě. Čekalo se, zda
rozeskakování nezajistí Johnův syn Robert
Whitaker se 14letým holštýnem LACROIX
(Lacros), ale bohužel ani on se chybě nevy-
hnul. A tak to bylo na suverénce Světového
poháru, Meredith Michaels-Beerbaum se
14letým hanoveránem CHECKMATE (Con-
tender). Jenže CHECKMATE nepůsobil
zvláště jistým dojmem a i pro něj se stal
osudným už zmiňovaný tripelbar. Poprvé
v historii Champions Tour nedošlo tak k roze-
skakování. Zvítězil a šek na 95 tis.EUR (asi
2 560 000 korun) převzal John Whitaker, dru-
hý Rolf - Goran Bengtsson inkasoval 57 tisíc.
Třetí byla zásluhou nejrychlejšího druhého
kola Edwina Alexander AUS) na 157 cm
vysokém ryzákovi ITOT DU CHATEAU.
Výsledky na globalchampionstour.com

Václav K. Dvořák



ZPRÁVY INZERCE

Velvyslanci v Kladrubech

MVDr. Milena Vicenová a ředitel NH MVDr. Jaroslav Dražan

Novým vedoucím provozu v NH se stal Jiří Černý
(předseda VČo ČJF), který byl i hlavním organizátorem
programu. V pozadí hejtman mgr. Radko Martínek.

Čtverylka starokladrubských
běloušů

Oficiální tiskovinou návštěvy
se stala Jezdecká ročenka
2008, která byla vydána
v anglické verzi



DISKUSE SPORT

Sportovní 
kalendáfi

20.5. Mariánské Lázně Z-L
22.-24.5. Ruda Z-ZL, A/S
22.5. Ostrava – St. Bělá ZM-L
23.5. Praha – TJ Žižka ZL-L
23.5. Všetice Z-S
23.5. Nymburk – Hořátev ZM-L
23.5. Mělník D/Z-L
23.5. Liberec ZM-L
23.5. Kolesa D/Z-S
23.5. Slatiňany C/ZK-Z + pony
23.5. Černožice ZM-L
23.5. Nová Amerika CRI*
23.5. Brno-Líšeň ZM-L
23.5. Ostrava – St. Bělá ZM-S
23.5. Sobotín ZM-L + pony
23.5. Karlovy Vary – St. Role ZM-S
23.5. Pravčice ZM-L
23.-24.5. Zduchovice ZM-S + pony
23.-24.5. Ptýrov ČSP
23.-24.5. Ústí n.L. Z-ST
23.-24.5. Tetčice D/Z-S
24.5. Havlíčkův Brod Z-L
29.-31.5. Hradec Králové L-T
30.-31.5. Přední Kopanina D/L-TT
30.-31.5. Domažlice Z-ST
30.-31.5. Třeština – Háj ZM-S + pony
30.5. Dražka 

Z-L + pony, D/Z-L + pony
30.5. Nymburk – Komárno ZM-L
30.5. Vrchovany ZM-L
30.5. Žebětín ZM-L
30.5. Sviadnov ZM-L
30.5. Holešov ZM-L
30.5. Jiřice ZM-S
31.5. Třebenice ZM-S
31.5. Stružná ZM-S

Převzato z www.cjf.cz

Marijánky nebudou
Dalším mezinárodním konkurem, který

byl pro sezónu 2009 zrušen je tradiční
CDI*** v Mariánských Lázních, který se
měl konat na konci srpna. Jak nám potvrdil
hlavní pořadatel Václav Nágr, hlavním
důvodem je navýšení všech požadovaných
poplatků FEI a také nadvakrát vznesený
požadavek na přesun termínu, kvůli ME ve
Windsoru. Všechny tyto komplikace nako-
nec vedly organizátora ke zrušení závodů.

Snadné řešení
Všichni známe úsloví o tom, kam vedou

cesty dlážděné dobrými úmysly. Takovým
„dobrým úmyslem“ se mohou zdát přede-
psané výše dotací mezinárodních závodů.
Vždyť se jedná o peníze, které opět podpo-
rují sport.

V zemích, kde byla tradice jezdeckého
sportu přerušena, je však marketinková
konkurenceschopnost jezdectví výrazně
menší. Poznal to nejeden český pořadatel,
ale i samotná ČJF. Nyní, v období celosvě-
tové krize se tak v těchto zemích ocitlo jez-
dectví ve skupině, kterou novodobí donátoři
snadněji vyřadí z okruhu svého zájmu.

V ČR to již pociťujeme naplno. Je vážně
ohroženo CSIO, zrušeno bylo CSI v Martini-
cích, redukováno bylo CIC v Pardubicích,
kde se bude konat CIC3*, ale nebude
CICO, zrušeno bude CVI*/** v Brně. Dre-
zurní veřejnost letos přijde i o tradiční
CDI3* v Mariánských Lázních, které bylo
vedle problému s financemi odvoláno i pro
dodatečné obstrukce FEI s termínovým
souběhem s ME přesto, že původně byl ter-
mín schválen.

V kalendáři FEI však nenalezneme ani
další tradiční středoevropská CSIO v Lipici,
či Kiskunhalas. Zatím je tedy potvrzeno
pouze červnové pořadatelství polského
CSIO v Sopotech, (kde by se také měla
poprvé letos v Poháru národů představit
česká skoková reprezentace) a následně
pak CSIO v Bratislavě.

Mezinárodní jezdecká federace (FEI) má
přísné limity pro výši dotací a poplatků již
dlouho. Východoevropské země požívaly
řadu let výjimku, která byla zdůvodněna
rozdílnými ekonomickými možnostmi zemí.
Od 1. ledna 2009 však byly všechny výjim-
ky, přes protesty a naléhání východoevrop-
ských zemí, zrušeny.

Zda FEI vedly při zavádění předepsa-
ných dotačních rozpětí pro organizaci mezi-
národních závodů různých stupňů pouze
dobré úmysly, můžeme polemizovat. V kaž-
dém případě se tyto dotace a s nimi spoje-
né předepsané poplatky pro FEI staly čer-
nou můrou všech středoevropských
pořadatelů. Řešení je však „snadné”. Závo-
dy prostě nebudou. C. Neumann

Vyjádření k rozhovoru
s prezidentem ČJF

V Jezdci č.9/09 je otištěn rozhovor s pre-
sidentem ČJF ing. Pecháčkem, ve kterém
hovoří i o mně a o činnosti ČJF, kterou
dlouhodobě kritizuji. Vzhledem k tomu, že
některá tvrzení jsou nepravdivá, cítím
potřebu se k nim vyjádřit.

Předně není pravdou, že jsem nebyl
odvolán z legislativní komise. Osobním
dopisem ze dne 4. 4. 2000 mi prezident
ČJF sděluje, že "na návrh předsedy legis-
lativní komise jsem byl na společném zase-
dání Rady a VV ČJF dne 24. 3. 2009
z funkce člena legislativně-právní komise
odvolán”. (Kopie tohoto dopisu je k dispozi-
ci v redakci).

Dále chci věřit, že nejsem jediným kriti-
kem Stanov ČJF. Alespoň při setkání
s řadou významných členů ČJF jsem často
ujišťován o tom, že se ztotožňují s mými
postoji k vnitřním dokumentům ČJF. Je
však pravdou, že když se pak např. na
Konferenci hlasovalo o mých protinávrzích,
podpořili vesměs všichni moji „příznivci"
stanovisko VV ČJF. To mě však neudivuje.
Vždyť jsme v Čechách!

Já však kritizuji především Disciplinární
řád (DŘ). A je opět příznačné, že ti, kteří
tento dokument jako členové Rady schváli-
l i ,  se pak na mně obracejí s žádostí
o pomoc, pokud se nešťastnosti DŘ dotý-
kají přímo jich nebo jejich zájmů.

Ona totiž ta „úředničina", kterou vnitřní
normy představují, vypadá nezáživně, když
se o ní diskutuje a podle mnohých zdržuje
na Konferencích. O to je však konkrétnější,
pokud se začne týkat příslušných osob.
Výrazem tohoto rozdílného postoje je
i vyjádření ing. Pecháčka, že, cituji: „Vyvo-
lávat na základě objevených chyb soudní
jednání považuji za zcela nepřijatelné". Jis-
tě, pro orgány ČJF je obrana napadených
osob zcela nepřijatelná. Pokud je však roz-
hodnutí orgánů ČJF likvidační, je jedině
možná. A právo na soudní a právní ochra-
nu je přece obsaženo i v Listině základních
lidských práv a svobod. Využívání tohoto
základního práva by nemělo ing. Pecháčka
udivovat.

A dále ing. Pecháček píše, že: „Otevírat
na základě takové chyby (chybného znění
DŘ - pozn. autora) již uzavřená řízení
považuji však až za neetické." Ano, přísluš-
ná disciplinární řízení považují představite-
lé orgánů ČJF na své úrovni za uzavřená
a považují za neetické, pokud se příslušné
osoby nechtějí jejich rozhodnutí podřídit.
Ale neuvědomují si, že občan jim není
vydán na milost a nemilost, ale že se může
proti jejich rozhodnutí bránit i soudní ces-
tou. Jsem zvědav, jak se tyto orgány eticky
zachovají, pokud příslušná soudní řízení
dají za pravdu stěžovatelům.

Z celého vyjádření ing. Pecháčka vyplý-
vá, že se nic nezměnilo na vztahu orgánů
ČJF k členské základně. Tyto orgány, mís-
to aby členské základně sloužily, jí chtějí
vládnout. 

Tragedií je, že ČJF za dlouhé éry sou-
časného vedení přestala být přátelskou
organizací a povahové vlastnosti některých
jejích představitelů se staly metodou práce
orgánů.

A to by mělo být zásadně změněno
změnou Stanov především v té nejzáklad-
nější jejich problematice, tj. problematice
členství v ČJF. Z vyjádření ing. Pecháčka
opět vyplývá, že není schopen překročit
rámec současné úpravy. Vůbec nepocho-
pil, že princip individuálního členství je
základní změnou celé koncepce Stanov,
a tím i změnou koncepce vztahu jednotliv-
ce k orgánům ČJF. Chápu však, že sou-
časné pojetí Stanov dlouholetým funkcio-
nářům ČJF v čele s ing. Pecháčkem
vyhovuje. Je však otázkou, jak dlouho ještě
bude vyhovovat členské základně.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Jaroslav Staněk je právník. Má vyhra-
něné právní cítění a to je z dnešního
pohledu na spory, které nás potkaly či
mohou potkat, užitečné. Nemyslím si
však, že současná administrativa zavini-
la, že ČJF přestala být přátelskou orga-
nizací. To je způsobeno především stále
větší komercionalizací jezdeckého spor-
tu, kde již nejde pouze o sport a fair
play, ale i o peníze a existenci. A na tom
nenese vinu současné vedení ČJF.

Z mého pohledu je důležité, aby
všechny normy uměly ošetřit jezdecký,
ale i náš civilní život tak, aby případné
soudní spory dokázaly vše vyřešit pře-
devším v souladu s morálkou. V našem
jezdeckém životě pak se sportovní eti-
kou a v prvé řadě se zájmy koní. I mně
se jeví jako neetické zbavovat odpověd-
nosti osoby, které se prokazatelně pro-
hřešili „pouze“ kvůli tomu, že jim to
zákonné možnosti umožňují. C.N.

Světový seriál 
v Herouticích

V sobotu 16. května se v ČR objeví
novinka FEI - Světový  seriál mládeže SIEC
(World Youth Series), o kterém jsme již
v Jezdci referovali a který je iniciativou
Turecké jezdecké federace. První kolo pro-
běhne v Herouticích při tradičních květno-
vých závodech Cena Ankary. Jedná se
o soutěž týmů, které budou před prvním
kolem v Herouticích vylosovány z nomino-
vaných a pozvaných jezdců do 21 let.
Nominaci provedl tým ČJF ve složení Vác-
lav Drbal, Ing. Zdeněk Goščík a Jiří Pechá-
ček. Na národní úrovni proběhnou celkem
tři kola (Heroutice 16. - 17. 5.,  Kolín 27. -
28. 6., Frenštát p/R. 3.-4. 7.) a bude vyhod-
nocen vítězný tým. Po vyhlášení vítězného
týmu následuje výběr jezdců na zářijové
regionální finále v Istanbulu. Vítězové regio-
nálních finále na celém světě budou vyhod-
noceni srovnáním dosažených výsledků  na
regionálních finále a následně bude vyhlá-
šen i celkový vítěz celého seriálu.

První kolo začíná v sobotu 16.  května
ve 12.00 hodin vylosováním soutěžních
týmů. Soutěž se jede na dvoukolovém par-
kuru na výšce 120 cm podle pravidel Pohá-
ru národů.

Hlavní soutěž Cena Ankary -ST**-
s dotací 20 000,- Kč (již pravidelně je u této
soutěže finanční zvýhodnění jezdců do 21
let, kteří při umístění získávají dvojnásobné
finanční odměny) je na programu v neděli.
Ten den proběhnou i soutěže 4. kvalifikač-
ního kola seriále Pony liga.

Jean-Claude 
van Geenberghe zemřel

Ve věku 46 let zemřel z doposud nejas-
né příčiny belgický jezdec Jean-Claude
van Geenberghe. Při mezinárodních závo-
dech v ukrajinském Doněcku si po pádu
z koně stěžoval na bolesti. Při lékařském
vyšetření byly vyloučeny srdeční potíže, ale
po chvíli náhle jezdec zemřel. Podle nepo-
tvrzených informací mohlo být příčinou
poranění krční páteře. Zpráva o smrti bel-
gického jezdce se rychle rozšířila. Ještě týž
den uctili účastníci Global Champions Tour
ve Valencii jeho památku minutou ticha.
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Sejdeme se
Za Humny

V sobotu 2. května se
v komorním rodinném prostředí
areálu Za Humny sportovního
klubu Stáj 3K Přední Lhota
uskutečnily tradiční jarní závo-
dy. Za téměř letního počasí se
na travnatopísčitém kolbišti
konaly čtyři skokové soutěže.
V závěrečném -L- zvítězila
Lucie Šoufková na REBECA 9
(TJ Hřebčím Kubišta) před
domácím jezdcem Michaelem
Máchou, který obsadil druhé
místo na CHVÁLA 1 a třetí
s NADĚJE 4.

Koně a jezdci se na kolbišti
areálu Za Humny v Přední Lho-

V hlavní soutěži (-S**-) dvou-
denní Májové ceny (2.-3.5.) ve
Frenštátě pod R. zvítězila
Z. Brátová s VELMA (Baník
Ostrava)

tě sejdou opět 12. července,
kdy se zde konají Letní jezdec-
ké závody.

Téčko
v Páterově

V sobotu a neděli 2. a 3.
května se soutěžilo na kolbišti
v Páterově v Bělé pod Bezdě-
zem. Sobotní přeplněný pro-
gram začal v 9.00 a skončil
těsně před setměním a roz-
hodčí viděli 240 startů
v základních kolech. V neděli,
která vyvrcholila soutěžemi -
ST**- a -T*- již bylo startují-
cích o poznání méně. V -ST-
zvítězil mezi 23 dvojicemi
(sedm v rozeskakování) Lud-
vík Jandourek na ABC CATA-
RO Wepol (Karsit) před tlu-
mačovským Petrem Eimem
s OSCAR AgramM. Tohoto
jezdec přilákala z jižní Moravy
až k Mladé Boleslavi přede-
vším soutěž -T*-, ale i zde
našel přemožitele. V šestici
startujících sice překonal
s oběma svými koňmi
OSCAR AgramM a GENIUS
Lysák základní kurs bez chyb,

ale nakonec se z vítězství
radovala Petra Cahrvátová na
VIGORA 1 (JK Strážiště), kte-
rá mu byla v rozeskakování
jediným soupeřem.

Velká cena
Hradce se blíží

CSI* v Hradci Králové je na
programu 29.-31. května. Roz-
pis připravil jezdcům a koním
tři obtížnostní skupiny a túru
pro 6 a 7leté koně. Velká cena
je dvoukolová (140 cm + 8 pře-
kážek do 150 cm) a její dotace
je 230 000,- Kč. Celkem mají
pořadatelé pro soutěžící připra-
veno 670 000,- Kč.

Den koně
v Mělníce

V neděli 17. května zve
Český svaz chovatelů koní do
areálu JK Mělník  k programu
uspořádaném v rámci tradič-
ního Dne koně. Program

bude zahájen v 10.30 přehlíd-
kou koní chovatelů oblasti.
Dále pak uvidíte soutěž spře-
žení. Opět vystoupí Václav
Vydra, westernoví jezdci,
barokní ježdění, děti na poní-
cích atd.

Foto J. Gebauer



Praha - Přední Kopanina 25.-26.4. Cena Astora - drezu-
ra JÚ 2000 (14) 1. Röttgen (SRN), 2. Marešová - PLESANT
(Makotřasy), 3. Krčmářová - TANGO 6 (Epona Praha), IM I
09 (12) 1. Röttgen - WILLIAM (SRN), 2. Kadlecová -
HORALKA (Přední Kopanina), 3. Raiskupová - EXCALIBUR
(OJK), GP 2009 (5) 1. Röttgen - WILLIAM (SRN), 2. Bělino-
vá - BANDOLERO (Václav Kolín), 3. Kadlecová - HORALKA
(Přední Kopanina), DD 2009 (7) 1. Hanzlová - FRAM (DDM
Praha), JD 2009 (9) 1. Röttgen (SRN), 2. Marešová - PLE-
SANT (Makotřasy), 3. Hanzlová - FRAM (DDM Praha), IM I
09 (12) 1. Röttgen - WILLIAM (SRN), 2. Kadlecová -
HORALKA (Přední Kopanina), 3. Raiskupová - EXCALIBUR
(OJK), GP 2009 (5) 1. Röttgen - WILLIAM (SRN), 2. Zeuso-
vá - CORRADO AZ (JS Cís. Ostrov), 3. Bělinová - BANDO-
LERO (Václav Kolín).

Zduchovice 30.4.- 3.5. CSI-B P/CH/J/U25 pony do 100
cm (13) 1. Lešetická - FINE BELISIMA, 2. Lešetická - VÍLA
(CZE), 3. Ernst - STELLA (DEN), děti do 110 cm (7) 1. Při-
krylová - CARTIER (CZE), 2. Bölcskei - RÁDIHÁZA (HUN),
děti + jun. do 120 cm (69) 1. Přikrylová - LEONA 4 (CZE),
2. Radová - FELICITAS 1, 3. Pružinová - KASKADÉR
(všichni CZE), jun. + ml. jezdci + jezdci do 25 let do 130
cm(36) 1. Ernst - RIVARO (DEN), 2. Bihaváry - TIMON, 3.
Szabó - TIMPEX ÁBRÁND (oba HUN),..7. Křivancová -
FARAON (CZE), pony do 100 cm (11) 1. Lešetická - FINE
BELISIMA (CZE), 2. Ernst - STELLA (DEN), 3. Vojtková A. -
PRIMUS DE L#AUBE (CZE), děti do 110 cm (7) 1. Přikrylo-
vá - CARTIER (CZE), 2. Bölcskei - RÁDIHÁZA (HUN), 3.
Šalková - GOLD WIN (CZE), děti + jun. do 120 cm (69) 1.
Zwinger - SISI 5, 2. Zwinger - TUDOR, 3. Strnadlová -
ATLANTA 12 (všichni CZE), jun. + ml. jezdci + jezdci do
25 let do 130 cm (36) 1. Bihaváry - GORDON (HUN), 2.
Tomanová - CAREFUL Franz Josef (CZE), 3. Chudyba -
YELLOW MAN (SVK), pony do 110 cm (9) 1. Krulichová -
NIGHTFEVER, 2. Lešetická - VÍLA (obě CZE), 3. Ernst -
STELLA (DEN), děti do 115 cm (3) 1. Šalková - GOLD
WIN, 2. Přikrylová - CARTIER (obě CZE), 3. Simon -
GEPÁRD (HUN), děti + jun. do 125 cm (36) 1. Kozák -
POCTA 1 (CZE), 2. Mráz - MAXIM MOKKA (HUN), 3. Teu-
felbauer - JAKKO (AUT), jun. + ml. jezdci + jezdci do 25
let do 135 cm (10) 1. Tomanová - KOHEN (CZE), 2. Biha-
váry - GORDON (HUN), 3. Zwinger - SISI 5 (CZE), soutěž
týmů do 130 (6) 1.-3 HUN, 4. CZE (Kozák, Roučková, Pál-
ková, Doležal), poslední šance 120 cm (28) 1. Strnadlová -
ATLANTA 12 (CZE), 2. Teufelbauer - KELVIN (AUT), 3.
Šalek - FATIMA (CZE), GP pony - 110 cm (13) 1. Krulicho-
vá M. - MARS STAR (CZE), 2. Ernst - STELLA (DEN), 3.
Krulichová M. - NIGHTFEVER (CZE), GP děti - 120 cm (7)
1.  Šálková - GOLD WIN (CZE), 2. Bölůcskei - RÁDIHÁZA,
3. Mike - TACTIC (oba HUN), GP jun. - 130 cm (37) 1.  Vrá-
belová - PLAYER (SVK), 2. Krátká - JANPE SPEEDY MM,
3. Tomanová - KOHEN (obě CZE),  GP ml. jezdci + U25 -
140 cm (25) 1. Szabó - TIMPEX ÁBRÁND (Hun), 2. Studnič-
ka J. - GODDESS, 3. Studnička J. - FACTOR (CZE).

Frenštát p.R. 2.-3.5. stupň. obt. do 90 cm děti a koně
startující 1. rokem (26) 1.  Vrtalová - DEXTER (JK Sviad-
nov), -Z- (27) 1. Váňová - KORVETA 1 (JK Dover), ostatní
(42) 1. Blahútová -  LIBERÁL (JK Nové Dvory F-M), dvouf.
sk. 110/120 cm (74) 1. Žíla -
LE PLATON JOLANKA (Stáj
Mustang), -L*- (36) 1. Pletnic-
ký - CARINO/AC CALIGULA
(JK Rimex), 2. Jelinková -
GRAZIE (JK Sever Brno), 3.
Špalková - MAFIE Ferona
Thyssen (JK Šilheřovice), -
L**- (23) 1. Škuta - PAPILION
L (Škutová), 2. Krhutová -
TERCIER, 3. Kopišová -
LUSY 2 ( obě TJ Sn. Frenštát
p.R), -S**- (18) 1. Brátová -
VELMA (JK Baník Ostrava).
2. Doležal - DANIELA 2 (JK
Hřebčín Suchá), 3. Humplík -
CARDIVO (JK Opava Kate-
řinky).

Brno 2.-3.5. ČSP -L**-
(63) 1. Jandourek - CASTE-
LON Karsit (Karsit), 2. Stonje-
ková - VIDINA 1 (Marengo),
3. Poláková - QUENTA 1
(Polák),  -S**- (75) 1. Šoupal -
CORNADA-K (Equiteam), 2.
Papoušek J. - HELP (Srnín),
3. Luža - SHERLOCK HOL-
MES-S (Schneider), -ST**-
(37) 1. Krajníková - CIKÁDA
(Accom Praha), 2. Zelinková -
WINSTON-G (JK Tarpan), 3.
Zvára - GOLDIKA 1 (Arcus),
Eim - GENIUS Lysák (JK Tlu-
mačov), 5. Hruška - RADEK
(JK Opava), -L**- (47) 1.
Vachutka - DÁREK (Dubic-
ko), 2. Štětina - VIOLA-S
(Schneider), 3. Jandourek -
CASTELON Karsit (Karsit),
stupň. obt. do 130 cm +
žolík (50) 1. Papoušek J. -
HELP (Srnín), 2. Hruška -
BALOUBET#S SON (JK Opa-
va), 3. Kincl - GREAY ROSE
(Horymas), -T**- + finále (20)
1. Šulek - WAVO Profit
(SVK), 2. Luža - RONALDO-
S (Schneider), 3. Opatrný -
TITAN, 4. Opatrný - KRIS-
TÁLY (Hořovice), 5. Crnková
- CONGO KING AgramM
(Bost Praha).

Mariánské Lázně 2.-3.5.
-Z- (26) 1. Kůst - PORTOS
TS (JS Domažlice), -ZL- (57)
1. Smaha - AGNES 3 (Sma-
ha Dýšina), -L*- (44) 1.
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Výsledky
Kukačka - PICADOR, 2. Švec - ANTARKTIDA, 3. Stebelská
- AMOEBA (všichni Mar. Lázně), stupň. obt. do 110 cm
(25) 1. Donthová - GAUNER Donth (Donthová), -L**- (24) 1.
Dohnal - RIVIERA 1 (P. Dohnal), 2. Doláková - WINDSOR
(Diana Bohemia), 3. Staňková - DOVER (Mar. Lázně), -S**-
(15) 1. Doláková - WINDSOR (Diana Bohemia), 2. Staňko-
vá - DOVER, 3. Marzyová - CHICO (obě Mar. Lázně), -
ST**- (8) 1. Dohnal - RIVIERA 1 (P. Dohnal), 2. Nágr - LEN-
KA 6 (Mar. Lázně), 3. Rédl - NARCIS (JK Bernartice), 4.
Dohnal - VAIDA DE REVE (P. Dohnal), 5. Šíma - CALL ME
SAM (Cheb).

Přední Lhota 2.5. -Z- koně 1. a 2. rokem 1. Kabátová -
VARIO (JS Nesměň), -Z- 1. Kabátová - VARIO (JS
Nesměň), -ZL- 1. Poláková - KIM C (JK Kocanda), -L- 1.
Šoufková - REBECA 9 (Hřebčín Kubišta), 2. Mácha -
CHVÁLA, 3. Mácha - NADĚJE (3K Přední Lhota)

Brno - Panská Lícha 2.5. všestrannost -Z- (9) 1. Holec -
SERŽETA (JK Maneo), -ZK- (16) 1. Trink - PRINCESS
MELLY (AUT), 2. Kučerová - LIBERO (Odložil), -ZL- (22) 1.
Lesáková - SERŽANT (JK Maneo), 2. Maivald - ILJA (SVK),
3. Běhalová - ANDY 8 (JK Beka Loučka), mistrovství JmO
sen. (8) 1. Lesáková - SERŽANT (JK Maneo).

Praha - Císařský ostrov 2. - 3. 5. Prima Cup -Z- koně 1.
rokem (8) 1. Vítek - CARUSO 2 (JK Delta), jezdci 1. rokem
(11) 1. Hušková - ARAMIS (Farma Hrádek), -Z- + finále (59)
1. Šíchová - DEMOKRAT CTJ (JK Artemis), dvouf. sk.
110/120 cm (53) 1. Baštová - FLIRT 1 (TJ Žižka Praha), -
ZL- (55) 1. Šíchová - IDEAL CTJ (JK Artemis), -L**- (63) 1.
Buben - IRON 1 (Stáj Buben), 2. Motygin - ZOE DE LIEBRI
Z, 3. Malák - KASHMIR/CASANDRO (oba JK Všetice), -S**-
(30) 1. Vondráček - AVENA 1 (Vondráček), 2. Buben - IRON
1 (Stáj Buben), 3. Koželuh - MAGNIFICENT (Větrný ranč
Rychnov).

Plzeň - Bory 8.5. 14. Memoriál Jindřicha Zíbra v drezuře
DD 2009 (15) 1. Hábová -RODRIGO 2 (Horse Academy),
JU 2009 (19) 1. Brauckmann - WAYLÄNDER (SRN), 2.
Valentová - HOLIDAY INN (JK Hlinkovská Praha), JD 2009
(10) 1. Brauckmann - PARADISE (SRN), 2. Pilařová -
DUKÁT 7 (JK Brandin), SG 2009 (13) 1. Hřebík-CASCAVEL-
LO (JS Caballo), 2. Brauckmann - WAYLÄNDER (SRN), 3.
Krčmářová - FERRAGAMO 3 (JK Epona Praha), -IM 1- (8)
1. Hřebík - CASCAVELLO (JS Caballo), 2. Boháčková -
KODEX ROYAL (Stáj Havel Strýčice), 3. Krupková - SENDY
(JS Pod Kunětickou horou).

Bělá p.B 9.-10.5. -ZM- 4-5letí koně (27) 1. Hatla -
GRAND LAD (Horse Academy), -Z- (83) 1. Havlíková - TOS-
CANO (Štěpán), -ZL- (82) 1. Mrázková - SINDY (Moudrý), -
L*- (39) 1. Kabátová - GRAND LADY (Nesměň), 2. Míková -
VANQAIR (Novák Plaňany), 3. Plachý - CALIPPA-T (JK
Poděbrady), -L**- (39) 1. Tomaidesová - SIONET 3 (JK Lou-
ňovice), 2. Jandourek - BORGIO, 3. Jandourek - BOY
CARTHAGO (Karsit), -S**- (39) 1. Tomaidesová - SIONET 3
(JK Louňovice), 2. Míková - VANQAIR (Novák Plaňany), 3.
Chýle - DUBIRA (Chýle), -ST**- (23) 1. Jandourek - ABC
CATRO Wepol (Karsit), 2. Eim - OSCAR AgramM (Tluma-
čov), 3. Jandourek - VIGO (Karsit), -T*- (6) 1. Charvátová -
VIGORA 1 (Strážiště), 2. Eim - OSCAR AgramM, 3. Eim -
GENIUS Lysák (Tlumačov). 


