Český skokový tým
na ME do Dánska?

Miliony nebudou
Pochmurná úvaha
o budoucnosti
starokladrubských koní
a Národního hřebčína

Informace o průběhu druhé
divize Furusiyya Cup
(Belgie na čele) a předpokládané účastí ČR
ve třech PN.

strana 5

strana 6

XXI. ročník | číslo 11
14. 6. 2013 – 27. 6. 2013

Velká cena Litomyšle
Od čtvrtka do neděle 6. - 9. června se Skokový pohár České pojišťovny přesunul do Litomyšle,
kde se již druhý rok soutěží na pískovém kolbišti areálu Hřebčína Suchá. Jak se již na Skokových
pohárech stalo zvykem opět se pořadatelé potýkali s přeplněnými soutěžními dny a program snad
s výjimkou neděle trval vždy od časného rána do pozdního večera.

V sobotu Jan Štětina
Vrcholem soboty byl parkur stupně -ST**(140 cm), který byl standardní generálkou na
Velkou cenu.

Přemožitele tentokrát nenašel Jan Štětina a RICOS (Schneider Plzeň). Ze 74
startujících se do rozeskakování probojovala 11 dvojic
a Jan Štětina po odvážně
zvoleném kursu zaslouženě
zvítězil. Druhý skončil Vladimír Tretera na ANABEL
VAN#T KATHOF (Tretera)
před Zdeňkem Žílou na CATANGO (JK Chotěbuz). Již
sobotní soutěž ukázala, že
problémem na našich kolbištích je především cval dopředu. Celkem 37 jezdců inkasovalo v základním parkuru
za překročení času.
Tradiční program soboty
nabídl divákům i obě stylové
soutěže seriálu Kolowrat Junior Cup. Soutěž byla opět
rozdělena do dvou oddělení
a v prvním získala nejvíce
bodů Andrea Halíková s MARYLAND (Halík) a ve druhém Anna Kellnerová na
ODYSSEA (Horse Academy).

V neděli Jiří Luža
K nedělní Velké ceně
(-T*-) nastoupilo 44. Tentokrát bylo již vše výrazně

těžší a nakonec viděli diváci sedm čistých
parkurů.
Do finále postupovalo 12 dvojic a tak se dostalo i na pětici jezdců s jedním shozením.
Startovní listina finále byla standardně seřazena od nejhoršího k nejlepšímu a dalo se tak
předpokládá, že vítězem bude někdo ze závěrečné sedmičky. Prvním čistý ze základního
kola nastoupil k finále opavský Jiří Hruška
a MR. VOX Agromarket H+B, ale chyboval.
První dvojitá nula se objevila na kontě slovenského Petera Mackovjaka a CORADO ze
Spišské Nové Vsi. Ten již jednou VC Litomyšle vyhrál a to v roce 2004 v sedle MAGIC
BOY. Tentokrát ho ale překonal hned následující jezdec Jiří Luža a LAND REBEL-S, který
ho předstihl o více než čtyři sekundy.
Po Jiřím Lužovi ale zbývaly ještě čtyři dvojice. Kromě Lucie Polákové na QUENTA 1
(Strakonice) ale postupně všechny chybovaly.
Za vítězným Jiřím Lužou se tak na stupně vítězů vešel Peter Mackovjak a Lucie Poláková.
Zklamaný byl především Jiří Skřivan, který
startoval díky čistému a nejrychlejšímu základnímu kolu jako úplně poslední. Dobrý čas
Jiřího Luži ho ale dostal pod tlak a neúnavná
KALLISTO na druhé překážce shodila. Stačilo
to pouze na 6. příčku.
Za zmínku pak určitě stojí i 4. místo Tiny
(Pokračování na str. 2)
Foto J. Malinovský

Machovec má
kvalifikaci
Jiří Machovec s koněm ALNAKI splnil ve
dnech 30. května až 2. června při CCI3* ve Strzegomi kvalifikaci na ME ve švédském Malmö.
Po slušném výkonu skončili na celkovém 14.
místě.
Vítězství vybojovala Sara Algotsson-Ostholt
na REALITY 39 (SWE). Soutěž ve Strzegomi
byla kvůli dešti velmi náročná. Trať byla podmáčená a terén těžký. Nikdo ze startujících nestihl stanovený čas. Z původního počtu 35 dvojic nastoupilo do závěrečného parkuru pouze
19 koní. Jiří Machovec dokončil drezuru na 33.
místě s 66,6 body, v krosu byl 8. s penalizací za
čas 18,40 a vystoupal na 15. příčku. Přes tři
chyby na parkuru si pak ještě o jednu příčku
celkové umístění polepšil.
Druhý český jezdec Petr Veselovský na
MONARCHA dokončil soutěž na 19. místě.
Kompletní výsledky i dalších českých jezdců
v soutěžích CIC*/** naleznete na
www.vsestrannost.cz

Inzerce

Vítězem Velké ceny Litomyšle, která byla čtvrtým pokračováním
letošního ročníku Skokového poháru České pojišťovny se stal Jiří
Luža na LAND REBEL-S (Schneider Plzeň)

Nové Město nad Metují

www.prim.cz
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Velká cena...
(Dokončení ze str. 1)
Šalkové s TORO 1 (SK Oxer), která nejenom potvrdila výkon z Pezinoku, ale navíc
opět posílila svoje šance před ME ve Vejer
de la Frontera.
Juniorku Tinu Šalkovou by ve Velkých cenách Skokového poháru měl doplnit další junior. V Kolowrat Junior Cup úspěšný Jiří
Tměj se chystá startovat ve Velké ceně
Opavy. Ta láká k účasti i dotací 90 000,- Kč,
která bude letos zatím rekordní částkou. Velká cena Opavy bude v pořadí šestým závodem, protože již tento víkend (14. - 16. června) se pro Skokový pohár otevřou ve velké
premiéře brány nového střediska v Olomouci - Lazcích.

Stále vede Skřivan
Na čele průběžného pořadí je stále Jiří
Skřivan se 40 body, který ve středu 12.
června doplnil náš tým v Sopotech. Doufejme, že poctivá KALISTO zatížení první poloviny sezóny unese. Na druhém místě je Jiří
Hruška (37) před Alešem Opatrným (28)
a Lucií Polákovou (27).
Nejúspěšnějším jezdcem Kolowrat Junior
Cup je suverénně Jiří Tměj (JK Hřebčín Suchá), který vévodí žebříčku se 74 body před
Nicolou Grünthalovou (JK Opřetice) - 44,5
bodu) a Andreou Halíkovou (43,5).

Desátý ročník ve Ctěnicích
Druhé kolo pony seriálu O pohár hl. města
Prahy proběhlo přes hrozbu záplavových dešťů
v zámeckém areálu Praze-Ctěnicích v neděli
9. června. Zahajovací soutěž (ponyhandicap -ZL-),
vypsaná jako Cena společnosti společnosti JRS
(ekologické stelivo) proběhla podle propozic.
Vítězkou se stala současná favoritka pony soutěží Sofie Najmanová na GERA 1 (JK Český
Dvůr), která v rozeskakování 10 dvojic nedala nikomu šanci.
Blížící se rozsáhlá bouřka, která hrozila v neděli navečer zasáhnout od jihu značné území
středočeského kraje, donutila hlavní rozhodčí po
dohodě se soutěžícími změnit rozpis druhého
kola seriálu (ponyhadicap -L-). Podle článku
238.2.2. se jela jako soutěž s následným rozeskakováním.
Diváci viděli pod černajícím se nebem kvalitní
soutěž s celou řadou velmi dobrých výkonů.
V napínavém vyvrcholení se soutěžící snažili postavení Sofie Najmanové zkomplikovat. Nejblíže
k tomu byla její stájová kolegyně Petra Gabryšová (DARINKA). Nakonec ale Sofie využila toho,
že startovala se třemi koňmi. Její rozeskakování
na NIGHTBEAUTY bylo bezkonkurenčně nejrychlejší a jezdkyně se stala vítězkou i druhého
kola seriálu O pohár hl. města Prahy.
V průběžném hodnocení seriálu tak je stále
na čele pořadí. Protože se ale hodnotí výkon

dvojice, ujala se se ziskem 19 bodů vedení s koněm NIGHTBEAUTY. V těsném závěsu za ní je
Petra Gabryšová na DARINKA se 17 body. Třetí
místo pak patří opět Sofii Najmanové tentokrát
s GERA s 12 body. Celkové průběžné pořadí seriálu naleznete na www.jezdec.cz

Třetí kolo o týden později
Spěch se soutěžícím i organizátorům nakonec vyplatil. Necelou hodinu po skončení soutěže se přes Ctěnice přehnala bouřka takového
rozsahu, že by soutěž nejenom přerušila, ale
po vytrvalém dešti by i dokončení závodu znemožnila.
Ve Ctěnicích věří, že v létě proběhne dlouho
připravovaná rekonstrukce kolbiště. Třetí kolo by
se tak mělo uskutečnit již na novém, moderním
povrchu. Bude se ale konat o týden později než
bylo určeno (termínová kolize s jinou pony finálovou soutěží ve Zduchovicích) a předběžně byl
dohodnut termín neděle 8. září. Při těchto závodech je pak opět plánováno oblastní pony mistrovství Prahy.
Sdružení sportovních klubů, které ve spolupráci s Magistrátem seriál pořádá také čeká jednání o místu finále. Je totiž pravděpodobné, že
společnost In Expo Group ještě nebude na Trojském ostrově na počátku října letošní 10. finále
schopna uspořádat.

Foto K. Návojová

Foto J. Gebauer

Rostislav Hlaušek na SHEILA M (JK Šilheřovice) se 2. června ve Frýdku-Místku stal vítězem Bezručova poháru (-S** + finále-)

Sofie Najmanová na NIGHTBEAUTY (JK Český Dvůr) zvítězila i ve druhém kole X. ročníku
seriálu O pohár hl. města Prahy

Stalo se za 14 dní
●

Jiří Nesvačil st. (JK Moravský Krumlov) se ve dnech 6. - 9.
června zúčastnil CAI v maďarské Vécsési. Po 15. místě v drezuře bohužel Jiří Nesvačil převrátil kočár v maratonu a skončil
z hodnocených jezdců poslední (19.). Sedmá příčka na parkuru již stačila posunout naše spřežení o jediné místo vzhůru
a celkově jsm e obsadili 18. pozici.
● Aleš Opatrný si slušně vedl v Poznani na CSI4*. V závěrečné GP inkasoval na ZIDANDE P pouhý bod za překročení času a skončil před branami rozeskakování na 13. místě.
● Nový termín pro kvůli dešťům odložené brněnské
CCI*/CCIP* schválili v Lausanne a bude se konat 6. - 7. července.
● Sofie Brodová a LISSANDRO se 6. - 9. června zúčastnila juniorské tůry při CDI3* v Achleitenu. V páteční úloze FEI Junior
Team obsadila mezi 13 dvojicemi 6. příčku (67,162%). V sobotní úloze Junior Individual pak docílila 66,737%, které stačily na 8. místo. Kompletní výsledky na: www.achleiten.at
● Manažer skokové komise Petr Švec potvrdil svůj zájem o pronájem areálu In Expo Group v Praze na Trojském ostrově. Jednání i přes zatopení areálu pokračují a Petr Švec nevylučuje, že
předběžně dojednané podmínky budou v průběhu léta dodrženy. Práce na znovu zprovoznění střediska již byly zahájeny.
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Foto J. Malinovský

Requiem za Trojský ostrov
Omlouvám se hned v úvodu všem, především mladším čtenářům, a dopředu je upozorňuji, že v určitých chvílích mám sklony k sentimentalitě. Ta,
kterou cítím k Trojskému ostrovu, jako k ostrovu koní a jezdeckého sportu, za poslední desetiletí již hodně vyprchala. Jeho druhá likvidace v tak krátkém rozmezí, ale oživila mnohé vzpomínky, které, jak se zdá, již skutečně definitivně odplouvají do zapomnění.
Velká voda na Trojáku byla vždy. Z hlediska posledních dvou drtivých povodní, to ale byly jen takové větší louže, které na pár dní zkomplikovaly život. Trojský ostrov tak mohl být jezdeckým centrem téměř celé 20. století.
Jeho úloha byla důležitá již v době vzniku. Jedny z nejstarších filmových záběrů ze sokolského střetnutí při oslavách 15 let samostatného Československa v roce 1933 ukazují kolbiště tak, jak jej znají pamětníci. Zatím ještě s provizorní tribunou, která však již není nepodobná té současné. Mezi hosty pražská smetánka v čele se společenským guru té doby Vlastou Burianem. Výkony jezdců byly úsměvné a pohled současníka na vážnost
a váženost sokolské tradice jen dokládá, že každý sentiment má omezenou životnost.
Jezdecká důležitost ale Trojský ostrov teprve čekala. Hipologická likvidace po únoru 1948 byla nemilosrdná. Postihla všechny. Armádní jezdectvo,
akademickou strukturu jezdeckého školství, rozběhnuté sportovní kariéry předválečných generací, Sokolskou obec, Selskou jízdu, zavedené hřebčíny. Nejvíce pochopitelně utrpěli koně. Za spokojeného pomlaskávání národa jim byly stáje vyměněny za řeznické háky. Stavy koní v Československu
roku 1948 se blížily k 800 000 kusů. V roce 1958 to bylo již o 300 000 méně a v době sametové revoluce živořilo v Československé socialistické republice okolo 17 000 koní.
Pohled sportovce těch dob. Padesát startů za sezónu byla obdivovaná rarita, Velké ceny byly spočítatelné na prstech jedné ruky, výjezd do západoněmeckého Weidenu se připravoval s vypětím sil tak 6-7 měsíců a byl vrcholem jezdecké kariéry několika vyvolených. Ostatní se snažili, za láhev
rumu, získat v zemědělských zásobovacích podnicích pytel ovsa nad rámec celospolečensky nastaveného přídělu na koňskou dobytčí jednotku.
Překvapivě Trojský ostrov toto všechno přežil. Dále patřil jezdcům a koním (stejně jako vše v té době všem) a byl jednou z mála spojnicí s předválečnou hipologickou kulturou. Včetně mjr. Josefa Dobeše uprostřed škvárového cvičiště za kolbištěm. Na centrální stadion československého socialistického jezdectví si překvapivě nedělal nárok žádný z tehdy populárnějších (a to byla většina všech ostatních) sportů. Naopak v předolympijské euforii moskevské olympiády se zde v roce 1980 konalo i první pražské CSIO.
Západoevropští účastníci užasli nad téměř stoletým kouzlem místa a zdecimovaní koňaři té doby mohli být na chvilku, tváří tvář své odborné
zaostalosti, hrdí. Vzrostlé stromy na ostrově koní a jezdců asociovaly srovnání s tradičními evropskými kolbišti v Římě či Madridu. Jezdci té doby se
oddávali snění, co by mohlo být, kdyby komouši nebyli. O to více, když olympijské opojení opadlo a účast na jediné poválečné olympiádě, kde mělo
československé jezdectví šanci (bojkot západoevropských zemí, kvůli sovětské okupaci Afganistánu), nesmyslně zařízl jeden z tehdy vládnoucích lotrů, šéf československého sportu Antonín Himl.
A pak přišla demokracie. Ne všechno se na Trojáku vyvíjelo tak, jak si mnozí představovali. Zažili jsme ale i krásné okamžiky pořadatelské hrdosti
při slavném období novodobých českých CSIO. Je pochopitelné a pro paměť typické, že tyto momenty výrazně převyšují vzpomínky na jejich neslavný konec.
Pak přišlo dělení ostrova, dostavba haly, nové naděje a současně i naplnění všech ekonomických souvislostí současné doby. Ostrov již nepatřil
všem. Možná to někomu vadilo, ale přišla povodeň v roce 2002 a věřím, že v té době byla většina ráda. Už to nebyla „naše" starost. Sentimentalita
odcházející generace byla v té době ale ještě hodně cítit a provoněla dobu rekonstrukce dobrovolnou finanční sbírkou.
Nové poměry na Trojáku se staly skutečností a zvykli jsme si na ně. Zažili jsme tady českou premiéru skokového šampionátu Evropy. Pamětníků,
pro které to již nebylo zcela ono, ubylo. Nostalgie odplula spolu se staletými stromy. Osobně jsem ale k Trojskému ostrovu stále cítil jisté pouto. Možná i proto jsem zpozorněl nad šeptanou zprávou, že se plánuje prodej obou jezdeckých částí ostrova novému movitému zájemci. Podle rozšiřované
fámy měl chtít rozdělené území opět spojit. V koutku duše jsem doufal, že by takový projekt nemusel být veden pouze snahou o vybudování veřejnosti
uzavřeného centra.
Všechny tyto plány a úvahy vzaly za své v neděli 3. června 2013. Po jedenácti letech je Trojský ostrov opět zpustošen. Zprávy z hlavního města lakonicky sdělují spokojenost nad průběhem povodně. Jezdci, zvláště ti starší, to vidí jinak. Obávám se, a první informace tomu nasvědčují, že současní správci jezdeckého území, již své síly vyčerpali před 11 lety. Nadšení soukromých investorů se nedá předpokládat. Míra rizika je příliš velká. Očekávat pomoc magistrátu hl. města je také již zcela iluzorní. Pověst záplavového území je definitivně potvrzena. Je čas k založení nové tradice. Bez ohledu na to, zda se koně na Troják vrátí, Trojský ostrove díky a sbohem. Bylo nám tady téměř sto let dobře (tedy většinou).
ing. Cyril Neumann

Foto J. Malinovský
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Ze zahraničí

Čtvrtý GCT v Londýně
V
londýnském
olympijském parku,
se druhou červnovou
sobotu jezdilo čtvrté
kolo Global Champions Tour. Pořadatelé pro tuto příležitost
postavili krásnou písčitou arénu v bezprostřední blízkosti olympijského stadionu.
Velkorysé dotace
přilákaly špičkovou
konkurenci, pro kterou parkury stavěl Ital
Uliano Vezzani.

Deset dvojitých nul
Kurz prvního kola nebyl pro zúčastněné příliš
náročný a přece jeho sítem propadly takové veličiny jako Steve Guerdat, Roger-Yves Bost
a Rolf-Goran Bengtsson, Marc Houtzager, John
Whitaker, Lauren Hough, Kevin Staut, Gerco
Schröder, Pius Schwizer i Denis Lynch. Smůlu
měl Robert Smith, který jen o málo překročil časový limit a jeden bod tentokrát na postup nestačil.
Ve druhém kole udělali dvě chyby postupně
šejk Ali Bin Khalid Al Thani s bělkou EUROCOMMERCE CALIFORNIA, Tina Fletcher s tm.
hnědákem HALLO SAILOR a Mark McAuley
(IRL) s klisnou PAR TROIS. Jednu chybu měl
Kamal Bahamdan s 12letou NOBLESSE DES
TESS, stejně jako Peter Charles s hnědkou
MURKA'S ODIE DE FREVENT, Ludger Beerbaum s 10letou CHIARA, Alvaro de Miranda
s hnědákem AD UUTJE a Edwina Tops-Alexander s legendárním CEVO ITOT DU CH’TEAU.
Zbývajících deset jezdců přešlo i druhé kolo bez
chyby.
Rozeskakování zahajovala vítězka z Wiesbadenu Laura Kraut s běloušem CEDRIC (Chambertin). Jela velmi kurážně, jenže nezvládla
prudký obrat po dvojskoku a shodila následnou
stacionátu. Dalším na startu byla světová jednička, Christian Ahlmann s hřebcem TALOUBET
Z (Galoubet A). Předvedl jednu z jeho vyhlášených suverénních jízd a zbývající jezdci museli
závodit.
Snažil se Patrice Delaveau s 9letým hřebcem
LACRIMOSO 3 HDC (Landjunge), ale dvě sekundy mu přebývaly. William Funnell s hřebcem
BILLY CONGO byl rychlejší, ale za vedoucím časem stejně šest desetin zaostával. Henrik von
Eckermann s ryzkou GOTHA (Goldfever) chyboval už na dvojskoku a na předposledním oxeru
se jen tak tak vyhnul karambolu. Jeden ze dvou
mladíků z domácího zlatého týmu, Scott Brash
s 11letým HALLO SANCTOS (Quasimodo) zao-

Foto Katja Stuppia/FEI

stal jen dvě setiny za časem
svého krajana Williama Funnella. A těsně za něj se zařadila také Luciana Diniz s běloušem
WINNINGMOOD
(Darco).

Setina za 30 000 Euro
Na startu zbývali už jen tři
populární domácí reprezentanti. Michael Whitaker s ryzákem VIKING (Jacomar) jel
rychle, ale chyboval na dvojskoku. Úžasné tempo nasadil
Nick Skelton s hřebcem BIG
STAR (Quick Star) a diváci byli u vytržení, když jeho čas byl
o jednu setinu rychlejší než
doposud vedoucí Ahlmannův.
Rozhodnout mohl druhý
z mladých majitelů vítězné
olympijské medaile, Ben Maher s 11letou bělkou CELLA
(Cento). Svou šanci nepustil
a po fantastickém představení
byl v cíli bezmála o jeden a půl
sekundy rychleji. Ben Maher si
připsal další velký úspěch ve Vítězný britský tým v St. Gallen (zleva) Laura Renwick, Joe Clee,
své skvělé kariéře a odměnou šéf ekipy Rob Hoekstra, Guy Williams a Scott Brash
mu byl šek ve výši 148 500
EUR. Nick Skelton dostal devadesát tisíc a o sechybovalo. Silný déšť po celé odpoledne netinu pomalejší Christian Ahlmann třicet tisíc mépolevil a pořadatelé museli v polovině prvního
ně.
kola udělat přestávku na nezbytnou preparaci
Příští kolo Global Champions Tour bude
povrchu.
15. června ve francouzském letovisku Cannes.
Spadne Německo do druhé ligy?
Kompletní výsledky na
www.globalchampionstour.com
Pro body do průběžné tabulky Pohárů národů přijeli Irové, Švýcaři, Holanďané a Němci.
Vedení německé výpravy se však těsně před
startem kvůli hlubokému povrchu rozhodlo
k soutěži nenastoupit. Uvažovalo o tom i několik dalších vedoucích ekip, ale nakonec
v tom zůstali Němci sami.
Třetí kolo Evropské divize 1 se jezdilo poTento radikální krok může mít dalekosáhlé
slední květnový den na velkém travnatém koldůsledky. Německu bude chybět jeden ze čtyř
započítávaných výsledků pro podzimní finále
bišti v St Gallen. Z účastníků první divize tena bez administrativního zásahu již nemohou
tokrát chyběli Ukrajinci a Španělé místo ktetuto podmínku nijak splnit. (Německá federace
rých hostovali Italové a Belgičané. Bohužel,
nahlásila pro bodování do seriálu PN v St.
podobně jako u nás, i ve Švýcarsku po celý týGallen, Rotterdamu, Cáchách a Hicksteadu).
den pršelo a nepříznivé klimatické podmínky
Konečným dopadem by mohl být i sestup
celou soutěž velmi negativně ovlivnily.
do divize 2. Pikantní je, že stejné rozhodnutí
Domácí stavitel Gerard Lachat se po celona tomto kolbišti udělali Němci už podruhé.
nočním vytrvalém dešti rozhodl vyřadit z půPřesně stejně zareagovali na zdejší rozbahvodně plánovaného kurzu otevřený vodní příněný trávník při ME v roce 1995. Rok před tím
kop a místo něj nově zařadil další dvojskok.
suverénně ovládli Světové hry v Haagu a byli
Protože ubral také jeden prvek trojskoku, stánejvětšími favority jak s družstvem, tak v i jedly na trase tři dvojkombinace, ale obtížnost
notlivcích. Především Franke Sloothaak
kurzu to nijak nesnížilo. Právě na přidaném
s modrookou ryzkou WEIHAJVEJ a Ludger
dvojskoku třináct z dvaceti osmi startujících
Beerbaum s fenomenální hnědkou RATINA Z.
Po jejich odstoupení získali tehdy týmový titul
Švýcaři a v jednotlivcích pro Irsko Peter Charles s klisnou LA INA.

Zmoklý pohár
v Sant Gallen

Britům déšť nevadí

foto FEI

Ben Maher na TRIPLE X přispěl k zisku zlata pro Británii na OH v Londýně

Do soutěže tak nastoupilo sedm družstev.
Na poslední chvíli svůj tým přestavěli i Holanďané, kteří se rozhodli šetřit své nejlepší koně.
Dost však na to doplatili a po prvním kole
skončili se šestnácti body poslední.
Dvanáct bodů nasbírali Francouzi spolu
s Italy a to stačilo jen na dělenou pátou příčku. Zbylé čtyři týmy inkasovaly osm bodů.
Po skončení prvního kola se sešli vedoucí
všech družstev se sborem rozhodčích a se
zástupci FEI. Domluvili se, že namísto druhého kola se uskuteční mezi členy prvních čtyř
týmů rozeskakování.
Za Švýcarsko zahajoval olympijský vítěz Steve Guerdat s 12letou bělkou NASA (Cumano).
S podporou promoklého publika se mu podařilo přeskákat kurz v rychlém tempu a čistě.
Za Velkou Británii pokračovala Laura Renwick s obratným 11letým ryzákem OZ DE
BREVE (Dollar du Murier). Jela ještě rychleji,
ale při překonávání dvojskoku vypadla z mohutného oxeru jedna bariéra. Na tabuli se objevily čtyři body, ale jak se ukázalo, byla to spodní bariéra a výška ani šířka skoku porušena nebyla. Zpomalený televizní záběr navíc odhalil,
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že porušený profil způsobila
Foto Katja Stuppia/FEI
letící utržená podkova a kůň
že se skoku ani nedotkl. Výsledek byl zkorigován a vedení se ujala Británie, časem
o šest desetin rychlejším.
Za Belgičany se rozeskakoval Gregory Wathelet
s 10letým valachem DESTENY VAN HET DENNEHOF
(Andiamo). Ten ale stejný
skok pobořil naprosto nezpochybnitelně.
Výsledek tak mohl ovlivnit
již pouze držitel bronzové
olympijské medaile Cian
O'Connor z Irska, v sedle oldenburského hnědáka BLUE
LOYD (Landor S). Cian však
ve zmiňovaném dvojskoku
porušil hned úvodní stacionátu a jeho čas stačil jen na
čtvrtou příčku.
Zvítězila Velká Británie ve
složení: Laura Renwick - OZ DE
BREVE (0, rozeskakování
0/43,78); Scott Brash - HELLO
WHISKY MAC (4); Joe Clee UTAMARO D'ECAUSSINES
(18) a Guy Williams - TITUS (4).
Druhou příčku obsadilo
Švýcarsko s výsledkem 8 0/43.94. Na třetím místě byla
Belgie 8 - 4/43.70 a na čtvrtém Irsko 8 - 4/43.72. Pátou
příčku obsadila Francie spolu s Itálií - 12 a sedmou Ho- Laura Renwick na OZ DE BREVE byla britským zástupcem ve
landsko -16 bodů.
druhém kole zmoklého Poháru národů v St. Gallen
Komentář Laury Renwick:
„Pro nás, anglické a irské jezdce, to dnes neDalší kolo 1. evropské divize bude 22. červbylo nic neobvyklého. My na podobných teréna v Rotterdamu. Kompletní výsledky ze St.
nech soutěžíme velmi často!"
Gallen na: www.csio.ch
Pořadí I. evropské divize Furusiyya Nations Cup po St. Gallen: 1. Švýcarsko - 180.00, 2. Francie - 157,67, 3. Irsko - 150,67, 4. Velká Británie - 143,67, 5. Ukrajina - 100.00, 6. Nizozemsko 65.00, 7. Španělsko - 64.00, 8. Německo - 0.

Šampionát v Balve
Německý šampionát v drezurních a skokových disciplínách se jezdil 6. - 9. června v areálu malebného vodního hradu Wolckum, sídle nedávno zesnulého dlouholetého prezidenta německé jezdecké federace hraběte Dietera von
Landsberg-Velen.

Šampiónkou je Langehanenberg
Drezurní soutěže, podle očekávání, ovládla
při dlouhodobě avizované neúčasti vraníka TOTILAS a nedávno i lehce zraněného hřebce DESPERADOS FRH, Helen Langehanenberg
v sedle 13letého hřebce DAMON HILL NRW
(Donnerhall).
V páteční Grand Prix, získala 83,550%, druhá
byla Isabell Werth s 11letým valachem DON
JOHNSON FRH (Don Frederico) 78,340% a třetí Anabel Balkenhol s tm. ryzákem DABLINO
FRH (De Niro) 76,00%.
V sobotu, v úloze Grand Prix Special, získala
82,167%, Isabell Werth měla 78,125% a Anabel
Balkenhol 76,292%.
Helen Langehanenberg suverénně zvítězila
i GP KÜR s výsledkem 87,400%, druhá Isabell
Werth dostala 83,300% a třetí byla 24letá Fabienne Lütkemeier s 13letým ryzákem D'AGOSTINO (De Niro) 79,250%. Čtvrtá byla Ingrid Klimke
s 9letým hřebcem DRESDEN MANN (Dresemann) 78,450%.

Pět adeptů na zlato
Ve skokových soutěžích stavěl technicky náročné parkury Frank Rothenberger. Ve většině
soutěží měli startující vedle technických distancí,
vysokých a širokých skoků, problémy i s přísným
časovým limitem.
Přes neúčast Ludgera Beerbauma, Marko
Kutschera a Christiana Ahlmanna, kteří dali
přednost londýnské Global Champions Tour
sportovní úroveň nijak neutrpěla a byli k vidění
špičkové výkony.
Do páteční dvoukolové 1. kvalifikace nastoupilo
čtyřicet devět jezdců. Pěti z nich se podařilo přejít

obě kola bez chyby. Byli to Daniel Deusser s běloušem CORNET D'AMOUR (Cornet Obolensky),
Marcus Ehning s 10letým hřebcem CORNADO
NRW (Cornet Obolensky), Rolf Moormann s 10letou tm. ryzkou ACORTE (Acorado I), Carsten-Otto Nagel s bělkou CORRADINA (Corrado) a překvapivě i 22letý Patrick Stühlmeyer s 12letým
hřebcem LORD LOHENGRIN (Lordanos).

Po čtyřech kolech
čtyři zcela bezchybní
V neděli bylo na pořadu dvoukolové finále.
Všech pět vedoucích jezdců nechybovalo ani
v prvním kole a ve druhém z kvinteta vypadl jen
Marcus Ehning, který shodil dva z posledních tří
skoků. O vítězi tak muselo rozhodnout rozeskakování.
Zahajoval 39letý rutinér Rolf Moormann. Ve
svižném tempu ale shodil poslední dva skoky
a svým konkurentům to hodně usnadnil.
Skvělou podívanou poskytl divákům v Belgii
působící Daniel Deusser. Skákal jistě a jel velmi
rychle. Dvacet tisíc diváků bylo napnutých, jak
zareagují jeho dva pronásledovatelé. Mladý Patrick Stühlmeyer zajel velmi rutinovaně a i když
byl jeho čas o tři sekundy pomalejší, tak se velice radoval, protože měl jistou seniorskou medaili. Na vítězství jel obhájce titulu z roku 1999 Carsten-Otto Nagel. V cíli však bylo v jeho tváři patrné zklamání, protože i přes velkou snahu měl
čas o čtyři desetiny pomalejší.
Gratulace přijímal Daniel Deusser, CarstenOtto Nagel byl druhý a Patrick Stühlmeyer třetí.

Ženy na závěr
V mistrovsví německých jezdkyň zvítězila už
po páté Eva Bitter po odvážném rozeskakování
s nesmírně obratným 11letým hřebcem PERIGUEUX (Perpignon). Druhá byla o čtyři sekundy
pomalejší Katrin Eckermann s 9letým hannoveránem FIRTH OF LORNE (For Pleasure) a třetí
25letá Sarah Nagel-Tornau s 11letým hřebcem
AMBASSADOR N.T. (Askari).
Kompletní výsledky německého šampionátu
na www.balve-optimum.de

5
Foto FEI

Judy Ann Melchior na AS COLD AS ICE přispěla dvěma nulami k vítězství Belgie při
CSIO Lisabonu

Belgie na čele
Druhá evropská divize Furusiyya Nations Cup
má za sebou již pět evropských pokračování a to
poslední se jelo 7. června v Lisabonu. Zde zvítězil
belgický tým ve složení Donaat Brondeel, Philippe
Le Jeune, Pieter Devos a Judy Ann Melchior, který vede bývalý německý kouč Kurt Gravemeier.
Pro Portugalsko v tomto období netypicky pršelo
i v Lisabonu, ale to nezabránilo hned dvěma jezdcům Belgie Peter Devosovi na CANDY a Judy
Ann Melchior na AS COLD AS ICE absolvovat
obě kola čistě. Belgičané tak se 4 body zvítězili
s velikou převahou před druhou Velkou Británií,
která nasbírala 22 bodů. Třetí skočilo ex aequo Irsko a Brazílie s 24 body.
Vedení druhé evropské divize tak momentálně
patří s 231 body Belgii před Švédskem (220)
a Norskem (198). Dosud bodovalo celkem 10 národních týmů.

Češi chtějí na ME
Nový systém soutěže vyžaduje po národních
federacích nahlášení pěti závodů, při kterých bude země o body bojovat. Na dalších závodech pak
může tým startovat, ale body již nezískává.
Přes účast českého týmu tento pátek (14. června) v PN v Sopotech, tak zasáhne naše země do
bojů druhé divize Furusiyya Cup pouze při CSIO
v Bratislavě. Tento jediný Pohár národní federace
do letošního soutěžního systému nahlásila. Z toho
jasně vyplývá, že výjezd do Sopot nebyl před sezónou plánován. Účast v Polsku ovlivnila především snaha o prověření výkonnosti před letošním
ME v Dánsku.
Potvrdilo to i vyjádření manažera skokové komise Petra Švece. Česká republika odeslala principiální přihlášku k dánskému šampionátu pro
účast kompletního týmu. Vedle čtveřice ze Sopot
(Zuzana Zelinková, Ondřej Zvára, Jiří Skřivan
a Aleš Opatrný) je ve hře ještě Jiří Hruška.

Letos tři starty v PN?
Náš repretým tak neočekávaně stupňuje aktivitu a chtěl by se zúčastnit i CSIO v Budapešti
(11. - 14. července). Důležitou zprávou pro naše
jezdce tak také je, že areál v Bratislavě zatím přežil povodňovou vlnu na Dunaji bez větších problémů a spodní voda, která vyrazila na kolbišti,
nenapáchala větší škodu.
Před dánským ME (Herning 19. - 25. srpna) by
se tak český tým mohl objevit na startu tří Pohárů
národů. To tu již řadu let nebylo.

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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schopností vnímat tehdejší realitu. Zmínit se
o nich ale mohu.
Pomineme-li třicetiletou válku, která se přes
naše země převalila záhy po Rudolfově povýšení Kladrub na Císařský hřebčín, přečkali koně v Kladrubech i sedmiletou válku v polovině
18. století spojenou s jejich 17letým pobytem
v Kopčanech. Správci hřebčína zvládli i Napoleonskou dobu, pro Rakousko plnou válečných
dobrodružství. Hřebčín a koně v Kladrubech
nezničila ani Prusko-rakouská válka druhé poloviny 19. století s bitvou u nedalekého Hradce
Králové.
A to se již dostáváme do doby i nám lépe
pochopitelné. Rakouská ceremoniální pýcha
přežila nejenom I. světovou válku, ale především zrod Československa. Ten provázela likvidace všeho rakouského a je jen div, že čeští „vlastenci" starokladrubáky nesnědli hned
v roce 1918. Československý stát se dokázal
alespoň o bělouše (bohužel již ne o vraníka),
postarat v době světové ekonomické krize 30.
let. Koně se na kladrubských pastvinách celkem v poklidu pásli i za Protektorátu „Böhmen
und Mähren", jakkoliv byla tato doba nasycena
osobními tragédiemi mnohých hipologů.
Největší podiv ovšem spatřuji nad tím, že jediné původní české plemeno a důležitý symbol
česko-rakouské feudální historie, přežilo období 40 let komunistické totality. Období plné třídní nenávisti, která vyšuměla v tragikomiku beztřídní hlouposti.

Přežije starokladrubský kůň
českou demokracii?

Miliony nebudou
Možná se to nezdá, ale myslím že v titulku
je obsažena nejlepší zpráva pro Kladrubský
hřebčín za posledních deset let.
Přestože je v současnosti hřebčín v Kladrubech nad Labem na okraji zájmu jezdecké veřejnosti, pravděpodobně nikomu „od koní" neunikl zásah policejních komand v Kladrubech
i Slatiňanech. Národní hřebčín tak neslavně
sliboval, že na několik dní vyplní hlavní rubriky
celostátního zpravodajství.
Před prvotní mediální ostudou ale vyšetřované zachránily povodně. Voda opadává
a informace o kauze se jistě vrátí. Pravděpodobně ovšem již pouze zmínkou o něčem, co
se stalo dávno. Vyšetřování probíhá a jistě bude trvat měsíce. Týká se především VIP postav
stavebních firem a potom i jedné tragikomické
postavy z čela Národního hřebčína. Celostátní
zpravodajství po povodních ale budou mít již
senzace nové.
Současný ředitel Jiří Jedlička byl pouze vyslýchán, neocitl se v cele předběžného zadržení. Dál stojí v čele hřebčína. Informace nesděluje. Na hřebčín bylo Státním zastupitelstvím uvaleno informační embargo. Ředitel má
tak zcela jiné starosti než doposud. Předpokládám, že zatím většinou cestoval mezi ministerstvy, stavebními firmami a projektovými
kancelářemi. Tedy uskupeními, ve kterých se
při vidině evropské dotace začnou rojit záhadní šíbři, kteří nejlépe vědí, jak věci chodí, co se
musí splnit, kde zatlačit a co udělat tak, aby
byli všichni spokojeni.
Můj postoj ke kladrubskému hřebčínu i starokladrubskému plemeni čtenáři Jezdce znají.
Vnímám, že moje přesvědčení, že je to jediný
důležitý kamínek jehož prostřednictvím může
Česká republika přispět při budování světové
hipologické mozaiky, mnozí nesdílejí. Možná
spatřují i další kamínky, které já nevidím. To je
ale méně důležité. Důležité je, že nyní 22 let po
změně společenského režimu a více jak deset
od dovršení politicko-administrativního zázraku, kdy byl poprvé na světě přiznán živému tvorovi statut národně významného díla, ocitá se
tento hipologický a světově unikátní relikt v největším ohrožení za posledních sto let.
Starší historická ohrožení starokladrubských koní do výčtu nezahrnuji jenom proto, že
jsou příliš překryta nánosy legend a naší ne-

V prvních deseti letech po obnovení naší
demokracie se zdálo, že se z Kladrub podaří
do světa rozšířit kult starokladrubského koně.
Po dalších deseti letech to ale vypadá, že starokladrubský kůň po všech historických nebezpečích nepřežije současnou českou demokracii. Je proto nějaké racionální vysvětlení?
Myslím, že je.
Ať již vládl až do roku 1989 na našem území
jakýkoli režim, v hřebčíně v Kladrubech nad Labem, ale nejenom v něm, bylo dostatečné
množství hipologů. Ti svoji odbornost opírali
o své předchůdce a s kontinuitou staletého díla
rostla i jejich velikost. Až do roku 1948 tak zvládali odrážet v každé společnosti a v každém režimu přítomnou omezenost jiných zájmových
skupin. Nepochybuji, že tyto skupiny byly a budou vždy a všude. Je lhostejné, zda jejich počínání žene touha po moci, majetku, či hloupost
samotná. Hipologické odborníky ale spojoval
zájem o koně, který dokázali sdělit a prosadit.
Dokonce to fungovalo i v dobách socialismu. Tehdy se hipologové stáhli do jakési od-

borné ilegality, ze které dokázali potichu a nenápadně udržet starokladrubský hipologický
ostrůvek, uprostřed moře bezbřehé nesmyslnosti.
Bezesporu značný podíl viny za současný
stav padá na dnešní systém provázející veškeré rozdělování dotací. Tento systém se díky
svým legislativním rámcům neobejde bez profesionálních uskupení, která jsou pro úspěšnost dotačního procesu nezbytná. Samostatně
uvažujícího občana by mělo zneklidňovat, že
většinu těchto uskupení si státní i evropská legislativa hýčká a ve svých zadáních se pečlivě
stará o to, aby byla nepostradatelná a neobejitelná.
Obávám se ale, že významná část viny současného úpadku našeho světového skvostu
padá na ty, kteří by měli současnou hipologii
reprezentovat. Na všechny koňaře pracující ve
státní správě, kteří přestali pracovat na hipologické prezentaci buď proto, že jí již dostatečně
nerozumí, anebo proto, že jejich osobní preference jsou jinde.
Že hipologem není momentální ministr, není
důležité. Pravděpodobně jím nebude ani ten
příští. Horší je, že není ani zemědělcem. Je tragikou moderního politického vývoje, že resorty
řídí odborní diletanti, jejichž hlavním motivem
je politický zisk. Když se do tohoto neodborného guláše přimíchají zájmy vekslácké ekonomiky současnosti, je dílo zkázy dokonáno.
A tak se vracíme k úvodu. Přes šest let slibovaných 300 milionů z Evropské unie je velmi
pravděpodobně minulostí. Představa, že by
ochromený management hřebčína bez skutečné a nejenom pouze verbálně deklarované
podpory státní moci dokázal tyto prostředky
získat, se mi jeví jako úplné scifi.
Paradoxně by to ale mohlo hřebčínu pomoci tím, že o něj ztratí zájem všichni ti loupeživí
parazité současnosti. Těmi ale rozhodně nemyslím příslušníky živnostenského stavu tak,
jak jej vnímá jeden z pravděpodobných členů
budoucího vládního kabinetu.
Bohužel Národní hřebčín již zabředl do přestavbových příprav. Objekty jsou k zamýšlené
rekonstrukci připraveny a většinou i vyklizeny.
Prostředí k hipologické práci významně zhoršeno. Bude problémem uvést vše alespoň do
stavu před rekonstrukcí. Koním je jedno, zda
má jejich stáj oprýskanou fasádu, či zda
v hřebčíně disponují salónkem VIP hostů. Ke
svému životu potřebují především odbornost
„svých" lidí. Pokud ji dostanou, přežijí i v troskách. Snad až do dob, kdy se státní moci opět
zmocní hospodáři. Tedy pokud se to někdy
v budoucnu stane. Doufám, že to není příliš
smělá představa.
ing. Cyril Neumann

Díky prezidentovi Tomáši Garrique Masarykovi byli starokladrubští koně vážení i za I. republiky
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Reportáže
a pohybování koní ve
školních
stájích
v Chuchli. Všechny
koně bychom chtěli
přestěhovat
do
23. června. Od tohoto
data již bude probíhat
prázdninová
praxe
žáků.
Výuka momentálně
neprobíhá. Učí se
pouze žáci III. ročníku
oboru Jezdec a chovatel koní, kteří budou
v průběhu června
skládat
závěrečné
zkoušky.
Laický odhad škod
ve srovnání s rokem
2002 je 20 000 000,korun. Podle zkušeností pak rekonstrukce potrvá minimálně
rok.

Pomoci můžete
prostřednictvím
společnosti
Hippospol

Ohrožené učiliště
Jednou z nejstarších jezdeckých škol v naší
poválečné historii je dříve Střední odborné učiliště a dnes Střední škola dostihového sportu
a jezdectví v Praze - Velké Chuchli. Ta stojí v přímém sousedství závodiště. Bylo tak zřejmé, že ji
stejně jako před 11 lety, letošní povodeň opět citelně zasáhne.
Střední škola v Chuchli byla po povodních
2002 nákladem 25 milionů zrekonstruována.
Jakkoliv je stále vnímána spíše jako škola pro
dostihové jezdce po rekonstrukci se po roce
2002 stále častěji se zapojovala i do jezdeckých
vzdělávacích systémů.
I proto se pořadatelé Skokového poháru
rozhodli právě tuto instituci podpořit a při VC
v Litomyšli byl ředitelce školy předán šek na
10 000,- Kč. I když se z hlediska výše škod
jedná o symbolickou částku, všichni zaměstnanci školy vnímají tento čin jako důležitý
vklad pro budoucí vzájemnou propojenost
vzdělávacích možností. Téměř deset let jsem
byl zaměstnancem učiliště a i proto jsem požádal ředitelku ing. Soňu Froňkovou o informaci, jak by mohl časopis Jezdec, popř. i jeho
čtenáři, škole pomoci.
„Současné povodně zasáhly nejen mnoho
stájí, včetně té naší, ale bohužel opět i celý areál naší školy. Zatopeno bylo celé přízemí a domov mládeže, školní kuchyně s jídelnou, učebna, kanceláře i pokoje žáků. Vše do výšky
1,7 m (kanceláře) až 2,5 m (pergoly). Dále byly
zatopeny dílny, kovárna, garáže. Nejcennější
majetek a dokumenty byly vyneseny již v sobotu
1. června do 1. patra. Odvezena byla i auta a tři
simulátory jízdy na koni. Koně byli evakuováni
v průběhu neděle a azyl našli na závodiště
v Mostě. To poskytlo ustájení pro 24 našich koní.
Další čtyři přešli „po kopytě" do stájí pana Slavíka ve Slivenci a dva klusáky si odvezl majitel Ing.
Semerád.
Stáje byly zatopeny do výšky cca 1 m, stodola s uskladněným senem a slámou do výšky cca
1,5 m. Žáci ubytovaní na internátu byli evakuováni v neděli večer do tělocvičny základní školy
ve Velké Chuchli.
Voda již opadla a momentálně jsou již stáje
vyklizeny a připraveny k návratu koní. První dva
se z Mostu vrátili již v pátek 7. června.
V sobotu byli převedeni zpět koně ze Slivence
a v neděli 9. června další dva koně z Mostu. Jedná se o koně školní, kteří netrénují na dostihové
dráze a klusáky.
Dostihoví koně připravovaní pro starty v nejbližších termínech musí zůstat v Mostě, protože
stav dráhy v Chuchli ještě trénink neumožňuje.
Pochopitelně zajištění tréninku v Mostě je pro
školu značně náročné. Do Mostu se denně jezdí starat o koně učitelé odborného výcviku s žáky-dobrovolníky. Další učitel dohlíží na péči
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ČR bez CSI
Jediné letos standardně plánované mezinárodní závody, kterými měly být CSI* ve Zduchovicích (7. - 9. června) byly pro nedostatek přihlášek zrušeny.

CSIO Hořovice i nadále nejasno
Náhradou by mohlo být, před několika týdny
překvapivě dodatečně do kaledáře FEI zapsané, CSIO3* Hořovice. To by se mělo konat ve
dnech 25. - 28. července. Zatím ovšem okolo tohoto na rychlo dojednávaného pořadatelství
stále panují značné nejasnosti.
Podle kuloárových informací ještě stále nedorazily pořadatelům slibované finance, nezbytné
pro zahájení základních organizačních úkonů,
jako je např. složení záloh na ubytování účastníků, cestovné pro rozhodčí apod.
Stále také ještě z ČR do Laussane neodešel
rozpis CSIO, který již měl být do Švýcarska
odeslán. Vzhledem k tomu, že by soutěže
v Hořovicích měly být zahájeny již za šest týdnů, absence zahajovacích organizačních kroků
vše poněkud znevěrohodňuje. Uvidíme tedy,
zda bude rok 2013 pro CR po mnoha letech
prvním rokem zcela bez mezinárodních skokových závodů.

Škola již v minulosti
založila
občanské
sdružení Hippospol, které pomáhá financovat
řadu aktivit, na které nelze použít státní či magistrátní prostředky. Nyní toto sdružení přátel
školy vyzývá všechny své členy, absolventy, sociální partnery, příznivce Střední školy dostihového sportu a jezdectví v Praze - Velké Chuchli
a další případné dárce, k zasílání finančních
příspěvků. Pokud chcete přispět použijte účet

1940613389/0800 ČS a.s.
Vámi zaslané prostředky budou použity při likvidaci následků povodní ve Střední škole dostihového sportu a jezdectví a k následnému novému vybavení školy. Do zprávy pro příjemce
uveďte, prosím - Povodeň 2013 + jméno. Všem
předem děkujeme.
Jakkoliv se to zdá v současné situaci druhotné, stále také platí naše nabídka pracovního
místa pro učitele či učitelku školy, která je prezentována na stránkách Jezdce. Doufám, že se
možná právě mezi jeho čtenáři najde náš budoucí kolega.
Ing. Soňa Froňková, Ph.D.
www.dostihovaskola.cz

Střední škola dostihového sportu
a jezdectví Praha - Velká Chuchle
přijme

Učitele/ku praktického vyučování
Požadujeme:
●

●
●
●
●

vzdělání: vyučení v oboru + min. Bc. v oboru (příp. maturita SŠ zemědělského zaměření + podmínka doplnění studia), příp. VŠ
zemědělská + vyučení v oboru
doplňkové pedagogické studium (DPS) nebo
pedagogické studium Bc. (možno doplnit)
trenérská nebo cvičitelská licence pod ČJF
pozitivní přístup k práci, flexibilita
praxe v oboru

Pracovní podmínky:
●
●
●
●
●
●
●

práce na plný úvazek s koňmi a žáky
nepravidelné rozvržení pracovní doby
dělené směny, práce v So, Ne, svátcích
8 týdnů dovolené
zvýhodněné stravovaní pro zaměstnance
platové ohodnocení dle tabulek - 10. platová třída + platový stupeň podle započitatelné praxe
nástup možný od 1. srpna 2013

Nabídky s životopisem zasílejte do
10. července 2013 na mail:
reditel@dostihovaskola.cz
Případné informace i na: 257 941 094
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 99
Praha 5 - Velká Chuchle

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků,
parkurových překážek,
kotců pro psy, nově
i kolotočů, atd.

Pronájem
turnajových boxů.
Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

Memoriál
Jiřího Škodného
Tři dvojspřeží pony, 18 jedniček, šest dvojek a sedm
čtyřspřeží se účastnilo jednodenních závodů CAN spřežení 9. června v Heřmanové Městci. Ty byly Memoriálem jezdce Jiřího Škodného, který po několik sezón
v Heřmanově Městci spřežení starokladrubských vraníků prezentoval a po dlouhé nemoci zemřel ve věku
41 let v říjnu 2005.
Mezi pony nenašla přemožitele Monika Pospíšilová
(JK Boharyně). Podle očekávání splnil roli favorita v jednospřeží Jan Exnar (Favory Benice) a vítězství si ze
soutěže dvojspřeží odvezl Jaroslav Pavel (TJ Equus
Kinsky).
Soutěž čtyřspřeží ozdobili tři zástupci Rakouska v čele
s Josefe Leibetsederem. Všechny ale překonal domácí
Radek Nesvačil, který tak vzpomínku na Jiřího Škodného
završil vítězstvím starokladrubského spřežení se třemi
vraníky (foto). Kompletní výsledky na
www.sprezeni-cjf.cz

Prodáme zemědělskou usedlost v CHKO Blaník, 70 km od Prahy.
http://statek5.webnode.cz

Kompletně
zrekonstruované budovy nabízí
samostatné zázemí pro
dvě rodiny.
U objektu je možno
postavit další dům, zřídit
stáje a dokoupit přilehlé
pastviny. Více informací
na telefonu 737 614 082
nebo na přiloženém
webu.

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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